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- جمموع عدد ال�صيادلة يف القطاعني العام واخلا�ض يبلغ 

 15,043�صيدليًا

- %99 من ال�صيادلة العاملني بال�صيدليات اخلا�صة 
هم من غري ال�صعوديني

- معدل ال�صيادلة  62.1  �صيدليًا لكل 
100,000 من ال�صكان )ي�صمل العاملني بال�صيدليات اخلا�صة(

منهم 1,875�صعوديًاً بن�صبة 12.5%

املهنة من  تاريخ  �صعوديني يف  �صيادلة  اأف�صل خم�صة  من هم 
وجهة نظركم؟ وما هي يف راأيكم اأف�صل خم�صة اأماكن ميكن 
جتربتكم  على  وبناء  اململكة؟  يف  ال�صيادلة  فيها  يعمل  اأن 
اأكرث ع�صرة �صيادلة نفوذًا يف القرارات  وعالقاتكم: من هم 

املتعلقة بر�صم معامل ال�صيا�صة ال�صحية ال�صعودية؟

التحرير يف  فريق  يتداولها  التي  املو�صوعات  هذه مناذج من 
اجتماعاته، ويناق�صها با�صتفا�صة لي�صل اإىل قرار حول اختيار 
بقية  مع  يتكرر  نف�صه  وال�صيء  العدد.  مللف  الرئي�ض  املو�صوع 
الأبواب، فاختيار �صخ�صية العدد، وحتديد مو�صوع التحقيق، 

وبقية الأبواب، كلها متر بالآلية نف�صها.

اإن ما ترونه يف كل عدد هو ثمرة جهد جماعي لفريق متميز 
اأفكارهم،  ع�صارة  يفرغون  فهم  وزميالتكم،  زمالئكم  من 
ويبذلون ب�صخاء من جهودهم واأوقاتهم، ليو�صلوا اإليكم مادة 
جادة و�صيقة ومفيدة، ولذلك فاإن لآرائكم وزنًا كبريًا لديهم؛ 

لأنهم اإمنا يكتبون من اأجلكم ويجتهدون لتلبية اهتماماتكم.
وحمالت  والبقالت  بال�صيدليات  �صوارعنا  متتلئ  "عندما 
اإنني  حياتنا..  يف  يوميًا  منار�صه  ما  على  يدل  هذا  فاإن  البن�صر 
تنت�صر  التي  الأن�صطة  من  جمتمعها  وحياة  املدينة  بحياة  اأ�صعر 
تهيمن  وال�صيدليات  الأكل  حمالت  فاإن  علمي  حد  وعلى  فيها. 

على ن�صاط املدينة ال�صعودية".

امل�صدر: التقرير الإح�صائي لوزارة ال�صحة لعام 1428هـ 

نقاًل عن جريدة الوطن – العدد  3124- الأحد 23 ربيع الآخر 1430هـ

امل�صدر: �صيدلياتنا ومكتباتهم  

مقال بجريدة الريا�ض- العدد 14901 -   ال�صبت 15 ربيع الآخر 1430هـ

د. م�شاري بن عبداهلل النعيم )معماري �شعودي(
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بري�صة يزيد احلارثي -�صيديل مب�صت�صفى الريا�ض الع�صكري

املن�صرم  العام  خالل  اأ�صياء   10 لأف�صل  ال�صنوي  عددها  يف 
اأهم املنتجات والإجنازات والأخبار  2008، اختارت جملة تامي 
واجتماعيًا  وعلميًا  و�صيا�صيًا  ثقافيًا  املتعددة  املجالت  يف 
وترفيهيًا. ومن الإجنازات الطبية اختار املحرر اأهمها من وجهة 

نظره فكانت:
1-اإنتاج اأع�شاب من خاليا املن�شاأ

خاليا  من  حركية  اأع�صابًا  املن�صاأ  خلاليا  جديدة  تقنية  اأنتجت 
الأع�صاب  انحالل  مبر�ض  م�صابني  مر�صى  لدى  جلدية 

الت�صلبي.

2-اللتهاب والكول�شرتول يف مر�س القلب
اأكدت درا�صة اأن تقليل اللتهاب يعادل اأهمية تقليل الكول�صرتول 

يف عالج اأمرا�ض القلب.

3-  جراحة بال خوف
مبجرد ب�صع جروح داخلية ب�صيطة، متكن جراحو كاليفورنيا من 

اإزالة الزائدة الدودية لمراأة من خالل املهبل.

4- اجلينوم متاح للجميع
جينومي  فح�ض  اإجراء  �صخ�ض  لأي  ميكن  دولر،   399 بـ  فقط 
واحل�صول على خريطته اجلينية اخلا�صة التي قد حتوي اأ�صرارًا 

مفيدة اأو مثرية على الأقل.

5- جينات جديدة تفك لغز األزهامير
اكت�صاف اأربعة جينات جديدة قد ي�صاعد يف تو�صيح كيفية موت 

اخلاليا الع�صبية لدى امل�صابني بهذا املر�ض.

6- لقاح خم�شة يف واحد
باإمكان الأطفال اأن يبتهجوا فهناك اللقاح اخلما�صي الذي يقلل 

عدد الوخزات التي �صيتعر�صون لها بن�صبة %30.

7- الفح�س اجليني ل�شرطان الثدي
منهن  اأيًا  ليو�صح  الن�صاء  جينات  يفح�ض   SPOT اختبار 

�صت�صتجيب لأحد الأدوية.

8-  الختبار البديل ملتالزمة داون
لحاجة لالإبر، فهذا الختبار ميكنه بعينة من دم الأم املفرت�صة 

معرفة احتمالية الإ�صابة باملر�ض.

9- ل�شقة ملنع اأعرا�س الغثيان ملر�شى ال�شرطان
للمر�صى  اأيام ميكن  ي�صتمر مفعولها خم�صة  التي  الل�صقة  بهذه 

الذين يتناولون العالج الكيماوي جتنب الغثيان.

10- زراعة الق�شبة الهوائية من خاليا املن�شاأ
اأطباء اأ�صبانيون زرعوا لمراأة ق�صبة هوائية م�صنوعة من ق�صبة 

متربع اإ�صافة خلاليا املن�صاأ اخلا�صة بها.
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حممد بن �شلطان ال�شلطان
رئي�ض اجلمعية ال�صيدلية ال�صعودية

لتحقيق  اأي�صا  ومطلب   ، حقيقة  تلك  نوعية.  رقابة  يرافقها  مل  اإن  �صلبًا  تكون  الكمية  الزيادة 
الأهلية  ال�صيدليات  واقع  هي  احلقيقة  هذه  تكون  اأن  وحمزن  جمال.  اأي  يف  من�صود  تقدم  اأي 
يف و�صعها الراهن والتي باتت تناف�ض حمالت التموينات يف انت�صارها. هذا النت�صار الع�صوائي 
ي�صر باملالك واجلهات الرقابية وكذا امل�صتهلك ويقلل من الدور الكبري لل�صيديل يف هذا القطاع 

احليوي امللت�صق باحلياة اليومية. 

فاملالك �صواء كانوا اإفرادا اأو �صركات يعانون من حمى التناف�ض لتقارب امل�صافات بني ال�صيدليات، 
وقد يقول قائل اأن التناف�ض ي�صب يف م�صلحة امل�صتهلك، فال �صري! فاأقول، نعم لو كان تناف�صا 
�صريفا، ولكنه لالأ�صف تناف�ض قد تغيب عنه اأخالقيات املهنة، فتنت�صر الأدوية املغ�صو�صة والغري 
مرخ�صة وكذا �صرف الأدوية دون و�صفة طبية . هذا من ناحية ، ومن ناحية اأخرى قد ت�صعى 
بع�ض ال�صيدليات لتقليل التكاليف لت�صابق يف حمى التناف�ض ، �صواء كان ذلك بح�صن نية اأو ل، 
فيخزن الدواء يف ظروف �صيئة وغري مطابق لل�صروط  فيف�صد التاأثري العالجي للدواء وبالتايل 

يعر�ض امل�صتهلك اإىل م�صاعفات لحتمد عقباها. 

خمتلف  يف  ال�صحية  بال�صوؤون  املتمثلة  الرقابية  فاجلهات  املحموم،  للتو�صع  طبيعية  ونتيجة 
ملتابعة  املوؤهلة  الب�صرية  الكوادر  لقلة  النوعية  الرقابة  اإحكام  يف  �صعوبة  �صتجد  اململكة  مناطق 
مقدمي  على  وعالجيا  ماليا  عبئا  ذلك  �صيكون  بل  الأهلية،  ال�صيدليات  من  الهائل  الكم  هذا 
اخلدمات ال�صحية يف اململكة  لت�صرر امل�صتهلك من تبعات املمار�صات ال�صيئة يف بع�ض من هذه 

ال�صيدليات.   

لهذه  والربحية  من جهة  امل�صتهلك  بني م�صلحة  توازن  نوعية  رقابة  نحقق  كيف  هنا:  وال�صوؤال 
ال�صيدليات من جهة اأخرى، فديننا يقوم على ) ل�صرر ول �صرار(؟

واجلواب اأقرتحه اأن ترفع وزارة ال�صحة معايري و�صروط الرتاخي�ض لل�صيدليات واأن تعيد النظر 
العوامل اجلغرافية والدميوغرافية  يوؤخذ بالعتبار  املعمول به حاليًا بحيث  امل�صافات  يف نظام 
وذلك بعد اإجراء درا�صة علمية تقوم بها جهة علمية حمايدة م�صهود لها بالتميز للو�صول اإىل حل 

لهذه الظاهرة والتي اأقلقت كل غيور على �صحة املواطن ومهنية ال�صيدلة عموما. 
وهذا القرتاح اأ�صفعه اأمل ملعايل وزير ال�صحة الدكتور عبداهلل الربيعة لعلمي ب�صخ�صه املبادر 

لتبني كل مايخدم رقي ومناء هذا الوطن . 
واهلل ويل التوفيق،،،
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 Career الوظيفي  )الدليل  اخلا�س  ال�شنوي  العدد  يف 
Guide( ملجلة US News & World Report لهذا 
العام 2009م، ل تزال ال�شيدلة �شمن اأف�شل خم�س وظائف 
وي�شتند  املتحدة.  الوليات  يف  النا�س  بها  يعمل  اأن  ميكن 
املادي،  العائد  مثل:  معايري  عدة  اإىل  دومًا  املجلة  تقييم 
والر�شا الوظيفي، واملكانة الجتماعية، وتوفر الوظائف، 

و�شعوبة التدريب.

اإذن ميتلكون مهنة رائعة حتقق وظيفة جتمع  فال�شيادلة 
وظيفتك  يف  اأنت  عنك  ماذا  ولكن  املتوازن.  املزيج  هذا 
�شركة  اأو  حكومية  دائرة  يف  تعمل  كنت  �شواء  احلالية 
م�شتواك  تطوير  باإمكانك  هل  م�شت�شفى؟  اأو  خا�شة 

اأدوات  هناك  وهل  اأف�شل؟  اأداء  اإىل  والو�شول  الوظيفي 
ميكنها م�شاعدتك على ذلك؟

الذين  الزمالء  من  جمموعة  على  ال�شوؤال  هذا  طرحنا 
ميتلكون خلفيات علمية ووظيفية خمتلفة، وطلبنا من كل 
منهم اأن يحدثنا عن مهارة واحدة -من واقع جتربته- ميكن 
اأو �شحذها  اإن مل تكن لديه،  لل�شيديل من خالل اكت�شابها 
اأداءه ويتميز يف حتقيق  اأن يطور  اإن كانت �شمن مهاراته، 
الوظيفي،  للتاألق  مفاتيح  �شبعة  اإىل  وخل�شنا  النتائج. 
ن�شعها بني اأيديكم يف طبق �شهي ومنوع تتمتعون بتنا�شقه 
وتتلذون بالتهامه ليثمر –باإذن اهلل- بعد ه�شمه �شحة يف 

الأداء ومتيزًا يف املمار�شة.
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بعد نهاية عام من العمل والإجناز، طلب مدير عام ال�صركة مقابلة 
مدير اإحدى الوحدات بغر�ض التقيـيم ال�صنوي لأداء اإدارته ومناق�صة 
العام  املدير  �صاأل  وعندما  امل�صتقبلية،  والتطلعات  الإجنازات 
�صاحبنا: الآن وقد حققت الأهداف املطلوبة منك يف العام املا�صي، 
ماهي خطتك امل�صتقبلية؟ فاأجابه بقوله: اإنني الآن اأخطط لأن اأكون 
مكانك. ال�صوؤال نف�صه طرحه املدير العام على مدير وحدة اآخرى، اإل 
اأن اإجابته كانت خمتلفة، فقد قال: اأريد اأن اأتعلم �صيئًا جديدًا �صمن 

اأعمال هذه ال�صركة.

ال�صوؤال على ب�صاطته يو�صح الفرق يف التفكري بني الأ�صخا�ض،  هذا 
املنظمة  يف  الإدارية  امل�صتويات  اأعلى  اإىل  ي�صل  اأن  يريد  منا  فكل 
ير�صمون  الذين  ولكن كم هم  اإىل ذلك.  وي�صعى  اإليها،  ينت�صب  التي 

ال�صرتاتيجية الوظيفية ال�صحيحة للو�صول اإىل الهدف املن�صود؟

تدريجية  خطوات  وعلى  ا�صرتاتيجي  ب�صكل  املر�صوم  التخطيط  اإن 
ومراحل تكتيكية جتعل الأهداف الوظيفية قابلة للتطبيق على اأر�ض 
اإىل  ت�صل  اأن  وتريد  مثاًل  اأدوية  �صركة  يف  تعمل  كنت  فاإذا  الواقع. 
من�صب املدير العام، فال بد اأن تركز على ع�صبها احلي الذي ت�صتند 
يف  التفا�صيل  كافة  ملعرفة  وت�صعى  واملبيعات(  الت�صويق  )وهو  اإليه 
هذا اخل�صو�ض لكي ميكنك اأن تت�صنم راأ�ض الهرم يف هذه ال�صركة، 
اإ�صافة اإىل املهارات الإدارية واملالية التي يجب اأن ت�صعى لكت�صابها 
وتطويرها. واإذا �صعرت اأنك بحاجة ملعرفة بع�ض املهارات الأ�صا�صية 
من  وغريه  املبا�صر  مديرك  من  منا�صب  باأ�صلوب  فاطلب  الالزمة، 

املدراء م�صاعدتك يف معرفتها ومتلكها. 
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خالد بن عبداهلل الفوزان
مدير املكتب العلمي ل�شركة جان�شن �شيالج 
ونائب رئي�س اجلمعية ال�شيدلية ال�شعودية

ال�صوؤون  يف  متخ�ص�صًا  تكون  اأن  مثل  اآخر،  هدفًا  اخرتت  اإذا  اأما 
يف  الرتقي  اإىل  ت�صعى  اأن  فعليك  الطبية،  الإدارة  اأو  التنظيمية 
املجال نف�صه ولكن اإىل م�صتويات اأعلى، فت�صبح مثاًل مديرًا لل�صوؤون 
التنظيمية يف اخلليج ومن ثم ملنطقة ال�صرق الأو�صط وهكذا، وباملثل 

بالن�صبة للمدير الطبي.

ما اأود التاأكيد عليه يف اخلتام هو �صرورة اأن تقوم برتتيب اأفكارك 
لأهدافك  املو�صلة  الطريق  ت�صلك  ثم  ومن  اجتاهك،  وحتدد  اأوًل، 
�صمن خطة ا�صرتتيجية وظيفية، ول تن�ض دومًا الدعاء وال�صتئنا�ض 

باآراء اأ�صدقائك ذوي اخلربة والتجربة.
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املحللون  ينظر  حيث  للذات،  ب�صيط  بفهم  الطريق  معكم  �صاأبداأ 
لل�صخ�صية تارة بالألوان: الأخ�صر، الأزرق، الأحمر، والأ�صفر، وتارة 
باجلهات: �صمال، �صرق، جنوب، وغرب، وغري ذلك يف حماولة لفهم 
ب�صرية،  )�صمعية،  منهجية  اأكرث  معها  التعامل  يجعل  للذات،  اأعمق 
تر�ّصخ  حيث  ع�صبية(،  لغوية  )برجمية  فاعلية  واأكرث  ح�صية(، 
التجارب  وجترّي  والالواعي،  الواعي  العقل  يف  الإيجابية  الر�صائل 
ال�صلبية اإىل خربات تف�صي اإىل معارف متطورة نا�صجة، متنح الثقة، 
وتقود اإىل ح�صن التعامل مع البيئة والأحداث، يف وعاء من الطماأنينة 

وال�صعادة الداخلية واخلارجية.

البدن(  العقل،  )الروح،  الداخل  من  دائمًا  يبداأ  الذات  تطوير  اإن 
مرتبطة  البناء  متانة  اأن  وكما  القدرات(.  )املهارات،  اخلارج  اإىل 
التاأثري  اأبلغ  له  اأن الن�صباط  بجودة املواد، فكذلك الذات. ول �صك 
دقة  من  الإن�صان  مينح  ملا  نظرًا  التدبري،  وح�صن  التفكري  �صفاء  يف 
التنظيم و�صالمة التخطيط جلميع �صاأنه )بادئًا بالأهم فاملهم(، مما 
مينع الت�صتت، ويجدول الأعمال بتنا�صق والتزام، موؤديًا اإىل اإنتاجية 
فردية عالية توؤهل الإن�صان للعمل اجلماعي )بناء الفريق( واملوؤ�ص�صي 

)املن�صاأة الذكية(.

اأحمد بن عبدالقاهر فطاين
كبري م�شريف ال�شيدليات
مدينة امللك فهد الطبية

بنظرة �صريعة اإىل اآراء اخلرباء الذين در�صوا �صخ�صيات الناجحني 
هذه  اأن  على  اأجمعوا  قد  اأنهم  جند  خلت،  عام   200 مدى  على 
ال�صخ�صيات قد اختارت بع�ض العادات التي ت�صمن ا�صتمرارية النمو 
�صتيفن  ال�صخ�صيات  در�ض هذه  التاأثري. وممن  وقوة  العطاء  وجودة 
كويف الذي خرج بعادات �صبع مّثلت اإك�صري النجاح، وهي: كن مبادرًا 
امل�صلحة  يف  فكر  اأول،  الأوىل  النهاية،  على  وعينك  ابداأ  و�صباقًا، 
امل�صرتكة للطرفني، تفهم الآخرين اأوًل ثم اطلب منهم اأن يفهموك، 
ع�صر  اآخر يف  باحث  املن�صار. وخل�صها  ا�صحذ  مع اجلماعة،   اعمل 
الأولويات،  ترتيب  الأهداف،  حتديد  للتميز،  ال�صعي  ت�صمل:  عادات 
التخطيط، الرتكيز، اإدارة الوقت، جهاد النف�ض، الرباعة الت�صالية، 
التفكري الإيجابي، التوازن. وحني نتاأمل التاريخ �صنجد اأن �صري اأعالم 
النبالء التي �صطرها لنا مليئة باإ�صراقات جتلي الب�صر لدروب الرقي، 

وعرب تنري الب�صرية، ومناذج ت�صحذ الهمم.

دعوين يف اخلتام اأخل�ض لكم هذه العادات من خالل خطوات عملية 
خمت�صرة تكفل الو�صول اإىل الغاية املن�صودة باإذن اهلل، وهي: وجود 
�صتحقق  باأنك  الكاملة  الثقة  داخلك،  من  نابعة  و�صادقة  قوية  رغبة 
بالتف�صيل، حتديد  اأهداف واقعية وا�صحة  باإذن اهلل، كتابة  هدفك 
منفعتك من حتقيق هدفك لي�صبح جذابًا، حتديد اأين اأنت الآن واأين 
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تريد الو�صول، وحتديد موعد لبلوغ هدفك قابل للقيا�ض، مع حتديد 
تكتبها،  اأ�صغر عندما  �صتبدو  لأنها  اأن جتتازها  التي عليك  العقبات 
وح�صر املعلومات الالزمة للو�صول اإىل الهدف، والنا�ض الذين حتتاج 
اإىل م�صاعدتهم لتحقيق الهدف �صواء كانوا اأفردًا اأم جماعات، ومن 
الأولويات  وترتيب  الن�صاطات  كتابة  تت�صمن  عمل  خطة  ر�صم  ثم 
والوقت الالزم مع اإمكانية التعديل كلما دعت احلاجة، واأخريًا ت�صور 

النهاية باأن هدفك قد حتقق لتزيد �صورته و�صوحًا يف ذهنك.

اأن  يف  الرغبة  ال�صيدلنية-  واأختي  ال�صيديل  -اأخي  نتقا�صم  اإننا 
والتقنية،  املعرفة  بني  جنمع  اأن  علينا  فاإن  ولذلك  باأنف�صنا،  نرتقي 

 – ال�صيديل  عليها  يحر�ض  اأن  يجب  التي  الهامة  الأمور  من 
وخا�صة من يتحتم عليه اأثناء عمله  مقابلة اجلمهور- اكت�صاب 
ب�صفات  تتميز  اأن  يجب  التي  املحاورة  ال�صخ�صية  مهارات 

كثرية. من اأهم هذه ال�صفات من وجهة نظري:

احللم وعدم الغ�شب:
من  خمتلفة   �صرائح  يقابل  اجلمهور  مقابل  اأو  املحاور  لأن 
و�صريع  واحلليم  التعليم،   وحمدود  املتعلم  منهم  املجتمع: 
الغ�صب ، مما يتطلب منه اأن يكون جاهزًا جلميع الحتمالت 
قد  لأنه  يراجعه  �صيء ممن  اأي  �صدور  يتوقع  واأن  واملفاجاآت، 
يكون واقعًا حتت �صغوط معينة اأو تعر�ض مل�صايقات �صابقة من 

اأ�صخا�ض اآخرين.

ح�شن ال�شتماع وعدم املقاطعة :
عند ا�صتقبال اأي �صخ�ض ، فاإنه يجب اأن ت�صتمع له ب�صكل كامل  
حتى يفرغ من حديثه دون مقاطعة، وهذا بحد ذاته يعد  نوعًا 

من التنفي�ض عنه وتهدئته. 

املرونة يف حدود ال�شالحيات:
امل�صئول م�صاعدة املراجع قدر امل�صتطاع  اأن يكون هدف  يجب 

ريا�س بن حممد الع�شبان
مدير املخترب املركزي لالأدوية 

والأغذية بوزارة ال�شحة

التزام  مع  الكامنة،  طاقاتنا  ومطلقني  بدواخلنا،  العمالق  موقظني 
باجلودة �صاملة، وانخراط يف التدريب والتطوير بغية حتقيق اأهدافنا 
العامة واخلا�صة التي �صتقودنا باإذن اهلل نحو ممار�صة مهنية راقية 
تتبنى التفوق لتعزز خدمة العميل. ول �صك اأن النجاح يجذب النجاح، 
واأنه �صيزداد مرة بعد مرة بعد كل هدف نحققه. ومن ثم �صتتاأ�صل 
التطور،  عن  للباحثني  دلياًل  ن�صبح  اأن  اإىل  النجاح  عادات  لدينا 
كما  الدليل  على  مبنية  ومنتجة  مبدعة  مهنية  لبيئة  مهمًا  وعاماًل 
اأحدكم عماًل  اإذا عمل  اإن اهلل يحب   « وال�صالم:  ال�صالة  عليه  قال 

اأن يتقنه«.

لأن   ، ال�صخ�صية  والأهواء  الأنظمة  بريوقراطية  عن  بعيًدا 
ت�صتدعي  م�صكلة  ب�صبب  اإل  امل�صئول  اإىل  يلجاأ  مل  املراجع 

تدخله.

البت�شامة للجميع :
وذلك امتثاًل لتوجيه ر�صولنا الكرمي  �صلى اهلل عليه و�صلم: 
الطرف  تريح  والبت�صامة   ،« اأخيك �صدقة  »تب�صمك يف وجه 

الآخر  دومًا وتهون عليه  كل ما يلقى.
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يعتقد كثري من النا�ض اأن اجلودة وتطبيقاتها خا�صة بالقطاعات 
اأ�صلوب  هي  اجلودة  اأن  ال�صحيح  ولكن  وال�صناعية،  التجارية 
وال�صتفادة  التكلفة  تقليل  على  يعمل  فعال  ب�صكل  الأمور  لإدارة 
الق�صوى من الإمكانيات يف اأقل وقت ممكن، ولذلك فهي ترتكز 
اإدارة  احل�صر:  ل  املثال  �صبيل  على  منها  رئي�صية  مبادىء  على 

�شليمان بن قا�شم الفيفي
اأخ�شائي اإدارة اجلودة ال�شاملة بوزارة ال�شحة

اأن  اإل  اأبيه،  مع  البن  تعامل  مبثابة  املبا�صر  الرئي�ض  مع  التعامل 
الفارق يكمن يف عدة نقاط منها: العمر والقدرات والدرجة الوظيفية 
واملروؤو�ض،  الرئي�ض  بني  تف�صل  التي  املعايري  من  وغريها  وال�صلطة 
املعوقات. ومن هذا  بع�ض  الرئي�ض  التعامل مع  اإىل  وهذا ما ي�صيف 
املنطلق اأردت اأن اأركز على خم�ض طرق ا�صتقيتها من الكاتبة »ماري 
بتفوق  معه  والتوا�صل  رئي�صك  مع  التعامل  كيفية  يف  جولياند«  جني 

وجناح، وهذه الطرق هي:

قدم حلوًل ول تقدم �شكاوى:
على  اللوم  اإلقاء  اأو  ما،  م�صكلة  ب�صبب  لها  �صرورة  ل  التي  ال�صكوى 
�صخ�ض اآخر لأجلها، ل يوؤدي اإل اإىل جعل رئي�صك يف موقف املدافع 
اجعل  لذلك  ال�صليم.  القرار  املحلل لتخاذ  كونه يف موقف  بدًل من 
رئي�صك يتيقن باأنك تدرك �صبب امل�صكلة وتعي كيفية اختيار احللول 
اإنه  تقول  كاأن  امل�صكلة  تلك  يف  ت�صبب  من  حيال  العذر  وقدم  املثلى، 
رمبا كان واقعًا حتت �صغوط خارجية، ثم قدم له حاًل يكون ذا فائدة 

لكليهما، و�صوف حت�صل على نتائج مغايرة.

عبداللطيف بن �شعد العقيفي
مدير اخلدمات ال�شيدلية مبدينة �شلطان 

بن عبدالعزيز للخدمات الإن�شانية

قدم العتذار:
اإذا ارتكبت خطاأ فاعرتف به. اإن ذلك كما تقول املوؤلفة وهي اأ�صتاذ 
بجامعة �صتانفورد »يعد اأمرًا موؤثرًا جدًا وير�صي املديرين، لأنه نادر 
احلدوث«. وبعد العتذار، تناول املو�صوع مرة ثانية بنف�ض الطريقة 

املربحة املقرتحة اأعاله.

ابق متمركزًا يف مكان تدفق املعلومات: 
اجعل هدفك اأن تكون مطلعًا على اآخر امل�صتجدات يف املجالت التي 
يحتاج رئي�صك معلومات ب�صاأنها. اإن هذا �صوف ي�صاعدك على حت�صني 
عالقتك به، فاملعلومات اأ�صا�صية يف اإجراء اأي حور وملفته لأنظار ملن 

حولك.

امدح رئي�شك وو�شح له بع�س جوانب الق�شور يف �شخ�شيته: 
مكا�صب  يحقق  اأن  ميكن  احلقيقي  والإطراء  ال�صادق  املديح  تقدمي 
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غري متوقعة. واإي�صاح الق�صور يجعل منك ال�صديق ال�صادق 
الذي يلجا اإليه الرئي�ض يف اتخاذ القرار.

اكت�شب حلفاء: 
رمبا يكون املديرون الآخرون يف املوؤ�ص�صة قادرين على القيام 
قيمة عن  معلومات  اإعطائك  وعلى  املخل�ض،  النا�صح  بدور 
بالطبع  رئي�صك  لأن  رئي�صك.  مع  بها  تتعامل  التي  الطريقة 
ميتلك العديد من الأ�صاليب لكي يتعامل مع جميع املوظفني 
لفهم  لك  م�صدرًا  الآخرون  يكون  وقد  فعالة،  بطريقة 

�صخ�صيته اإن مل تكن قادرًا على الو�صول اإىل ذلك بنف�صك.

الفريق  بروح  والعمل  ال�صليم،  والتخطيط  جيد،  ب�صكل  الوقت 
الواحد، والقيادة. واإذا نظرنا اإىل هذه املبادىء وحاولنا تطبيقها 
على حياتنا ال�صخ�صية، فاإننا �صنجد حتمًا اأن لها تاأثريًا كبريًا على 

النجاح وحتقيق الأهداف. 

اإن من اأ�صا�صيات اجلودة التخطيط ال�صليم على امل�صتوى الفردي 
واملوؤ�ص�صي ، وهو يتطلب وجود اأهداف وا�صحة قابلة للتطبيق خالل 
اخلا�صة  املراجع   اأكرث  اإىل  نرجع  وعندما  حمددة.  زمنية  فرتة 
اأ�صا�صيات  من  اأن  على  تن�ض  جميعًا  اأنها  �صنجد  فاإننا  بالنجاح 

النجاح التخطيط ال�صليم، وهذا هو متامًا ما ت�صعى اإدارة اجلودة 
ال�صاملة اإىل حتقيقه.

وجود  ال�صاملة  اجلودة  اإدارة  جمال  يف  الأ�صا�صية  الأمور  ومن 

للو�صول  منظمة  اأي  بها  ت�صرت�صد   التي  والقيم  والر�صالة  الروؤية 
لالأفراد  مهم  فاإنه  للموؤ�ص�صات  ذلك  اأهمية  وبقدر  اأهدافها،  اإىل 
اأي�صًا لتحقيق النجاح على امل�صتوى ال�صخ�صي. ومنها اأي�صًا مفهوم 
اإدارة الوقت وترتيب الأولويات، فهو اأ�صا�صي يف اجلودة ال�صاملة، 
وتطبيقه على امل�صتوى ال�صخ�صي ي�صهم يف حتقيق اأف�صل الأهداف 

من خالل ال�صتغالل الأمثل للوقت املتاح. 

وهو  األ  ال�صاملة،  اجلودة  اإدارة  يف  املميزة  الأ�صياء  باأحد  واأختم 
خالل  من   »Leadership« القيادة  م�صاألة  على  تركيزها 
وجعلهم  العاملني  جميع  لدى  والتميز  الإبداع  روح  ببث  الهتمام 
املدير  مفهوم  وا�صتبدال  القرار،  اتخاذ  م�صاألة  يف  رئي�صيًا  جزءًا 
مبفهوم القائد الذي تكون لديه روؤية اأ�صمل، والذي يعمل على قيادة 
وتوجيه املنظمة لتحقيق اأهدافها ال�صرتاتيجية. وهذا مفهوم مهم 
جدًا وقابل للتطبيق على امل�صتوى ال�صخ�صي خ�صو�صًا اإذا عرفنا 
اأن من ميزات القائد الناجح: العمل بروح الفريق الواحد، وعدم 

التفرد بالآراء، وح�صن ال�صتماع، ومراعاة وت�صجيع الآخرين.

اإدارة اجلودة ال�صاملة  – مع�صر ال�صيادلة- ملفاهيم  اإن تطبيقنا 
حتقيق  يف  كبري  دور  له  �صيكون  الفردي  امل�صتوى  على  واإ�صقاطها 
النجاح  يف  اأكيدة  رغبة  ذلك  �صاحب  اإذا  خ�صو�صًا  النجاح، 

والتميز.
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تطوير  يف  مهمًا  جانبًا  يعد  املعلومات  تقنية  ا�صتخدام  اأن  ل�صك 
حلول  من  التقنية  تقدمه  ملا  وذلك  وظيفيًا،  وال�صيدلنية  ال�صيديل 
وت�صهيل  الوقت  وتنظيم  الأداء  م�صتوى  رفع  يف  ت�صاهم  متكاملة 
اإجراءات العمل، مما يرفع  من م�صتوى اخلدمات املقدمة للمري�ض 

اأو امل�صتفيد من اخلدمات املقدمة.

اإن تقنية املعلومات توفر العديد من احللول ال�صاملة التي ت�صاهم يف 
 )Enterprise solutions(  التطوير، �صواء على م�صتوى املن�صاأة
اأو على امل�صتوى ال�صخ�صي )Personal Solutions(، لتتكون 
وو�صع  اليومي،  العمل  مهام  اإمتام  يف  متكاملة  منظومة  بذلك 
املن�صاأة  اأو  ال�صيديل  واأولويات  اأهداف  لتحقيق  ا�صرتاتيجية  خطط 

ال�صيدلنية.

وهناك العديد من احللول التي يف حال وفرتها املن�صاآت فاإنها �صت�صاعد 
ب�صكل كبري يف تطوير ال�صيديل وتنظيم الوقت واملوارد وتوفري قواعد 
بيئة  �صتخلق  اأنها  كما  والبحوث،  الدرا�صات  يف  عليها  يعتمد  بيانات 
ال�صيدلية  معلومات  نظام  ومنها:  والإبداع  للتطوير  منا�صبة  عمل 
بيانات  قواعد   ،  )Pharmacy Information System(
 )Drug Information Resources( الأدوية  معلومات 
الأنظمة   ،  )CPOE( الإلكرتونية  الطبية  الو�صفة  نظام   ،

ماجد العميل
من�شق تقنية املعلومات ومدير م�شروع نظم املعلومات 

مبركز الأمري �شلطان لطب وجراحة القلب

 Stock( املخزون  اإدارة  نظام  ومنها   )ERP( والإدارية  املالية 
 Procurement( امل�صرتوات  واإدارة   )Management
 Decision( القرار  اتخاذ  دعم  اأنظمة   ،  )Management
الإلكرتونية  ال�صيدلية  اخلدمات   ،  )Support System
الإلكرتوين  املوقع  ومنها   )Pharmacy e-Services(
الآلية  والأنظمة   ،)Portal( الإلكرتونية  والبوابة   )Website(

.)Pharmacy Automation( ل�صرف الأدوية

احللول  من  العديد  بتوفري  نف�صه  يطور  اأن  ال�صيديل  ي�صتطيع  كما 
الكفية  الكميوترات  على  حتى  اأو  ال�صخ�صي  جهازه  على  ال�صخ�صية 
لي�صتفيد   )Windows mobile , PDA or iPhone  (
 )e-Books( الإلكرتونية  الكتب  ومنها:  عمله،  جمال  يف  يف  منها 
 Drug Information( الأدوية  معلومات  بيانات  وقواعد 
 Data( البيانات  وحتليل  الإح�صائيات  برامج   ،  )Resources

 ،)Mining and Statistical Software
 ،)Pharmaceutical Calculators( احلا�صبات ال�صيدلنية
 Project( واملهام  املواعيد  وجداول  امل�صاريع  اإدارة  اأدوات 

.)Email( الربيد الإلكرتوين ، )Management Tools

ول تقت�صر احللول التي توفرها تقنية املعلومات على ما ذكرته هنا، 
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به  يقومون  ما  خالل  من  اأدائهم  يف  املتميزون  الأفراد  ُيكت�صف  ل 
ب�صكل  لالآخرين  واإجنازاتهم  ذواتهم  تقدمي  خالل  من  بل  فح�صب، 
اأن تعلن  اأو ال�صهرة املخطط لها هي  اأي�صًا. ففن تقدمي النف�ض  جيد 
لالآخرين ما تريد اأن يعرفوه عنك، وعما قمت به من عمل، ولكن يف 

قالب منا�صب يخلو من الزهو والغرور.

بفوائد  عليك  �صيعود  واإجنازاتك  �صخ�صيتك  ت�صويق  يف  براعتك  اإن 
عديدة، فهو من جانب �صيدفع م�صريتك املهنية مع الوقت اإىل الأمام، 
قبل  به من  تقوم  الذي  العمل  ازدواجية  �صيقلل من  اآخر  ومن جانب 
�صي�صمن  اأنه  اإىل  اإ�صافة  م�صابهة،  م�صاريع  على  يعملون  اآخرين 

التعريف بك، وتو�صيع �صبكة عالقاتك املهنية والجتماعية.

وهي:  الذات،  لتقدمي  ا�صتخدامها  ميكن  تقنيات  ثالث  وهناك 
التوا�صل مع الآخرين، وتطوير الذات ب�صكل م�صتمر، واإيجاد الفر�ض. 
اإن الت�صالت مع الآخرين تبنى دومًا على الثقة والوئام والعالقات 
مواقع  من  اآخرين  اأنا�ض  مع  عالقات  اإن�صاء  يف  وجناحك  الوثيقة، 
خمتلفة يطور �صبكة ات�صالتك، كما اأن الجتماعات املهنية والعلمية 
لذلك  تخطط  اأن  �صريطة  عالقات،  لتكوين  فر�صة  ت�صكل  العامة 
اأر�صية  وتوجد  عنه،  تتكلم  اأن  تريد  ما  بال�صبط  وتعرف  م�صبقًا، 
والقاعدة  الآخرين.  مع  عالقات  بناء  خاللها  من  ت�صتطيع  م�صرتكة 
اأهمية من  اأكرث  الإ�صغاء غالبًا ما يكون  اأن  العالقات هي  الثابتة يف 

الكالم.

يف  ال�صيديل  ت�صاعد  التي  الأخرى  احللول  من  العديد  هناك  واإمنا 
تطوير اأدائه حال توفرها وا�صتخدامها بال�صكل ال�صحيح. ولعل يف هذه 
الأمثلة التي ذكرتها ما يفتح مدارك ال�صيديل للتفكري ب�صكل اإيجابي 
يف ا�صتثمار التقنية لخت�صار الوقت وزيادة الفعالية يف الأداء، فكلنا 
العمل  �صاعات  طول  ب�صبب  حمدودًا  وقتًا  ميتلك  ال�صيديل  اأن  يعلم 
فاإنه  الوقت  يف  يبارك  عندما  وتعاىل  �صبحانه  اهلل  اأن  اإل  وطبيعته، 
ول  �صحيح.  ب�صكل  وا�صتغالله  اإدارته  التحكم يف  على  الإن�صان  يعني 

�صك اأن وجود التقنية بني يدينا �صيعيننا على ذلك كثريًا.

والعالقة برئي�صك يف العمل مهمة جدًا، ومن و�صائل تنميتها: البحث 
عن و�صيلة ت�صاطره بها مهارة جديدة اأو نظامًا جديدًا قمت بت�صميمه 
اأو فكرة جتارية جديدة اأو مقاًل يف طبيعة العمل نف�صها، وال�صعي جلعله 
اأكرث ذكاء ومعرفة. ومن الأمور الهامة اأي�صًا اأن جتهز نف�صك لتقدمي 
اإجنازاتك يف العمل على �صكل عناوين �صحفية، فت�صع يف بالك دومًا 
يف  ت�صتخدمها  عملك  من  جزء  اأو  مهم  م�صروع  حول  وا�صحة  جملة 
التعريف بنف�صك عند اأي منا�صبة. ول �صك اأن رئي�صك عندما يكون 
فاإن  وت�صوراته،  اآرائه  بطرح  معك  و�صريكًا  به  تقوم  ما  على  مطلعًا 

ذلك يوفر لك الفر�صة لإطالعه على اآخر التطورات فيما تقوم به.

اأن بع�ض الأ�صخا�ض ال�صيئني  اأكرث النا�ض ي�صكون دائمًا من  اإذا كان 
الوظيفي اعتمادًا على قدرتهم على  ال�صلم  الأكفاء يرتقون يف  وغري 
اأن من  املناورات واملحاباة وانتهاز الفر�ض يف مكان العمل، يف حني 
يهتمون باإجناز العمل ل ينظر اإليهم. فاإنه يجب على هوؤلء اأن ي�صاألوا 
اأنف�صهم بجدية: اإذا كان هذا هو الو�صع يف هذه املنظمة التي اأعمل 
بها، فكيف ميكن يل اأن اأناف�ض هوؤلء معتمدًا على اأدائي فقط؟ يجب 
العالقات  على  التعرف  مبعنى  ال�صيا�صة،  يف  نفكر  اأن  اأحيانًا  علينا 
اأعمالنا  فاعلية يف  اأكرث  لنكون  بها،  نعمل  التي  املنظمة  والأجواء يف 

ونحقق اأهدافنا املهنية.

هرينز  جينا   - تبيعها  اأن  دون  نف�شك  �شّوق  كتاب:  يف  املزيد  اقراأ 
بروم و�شيندي لولني و�شتيفن تروفا�س
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اأحد الغربيني عندما يريد معرفة وظيفتك ي�صاألك:  اأن  يثري انتباهي 
»ماذا تعمل لتعي�ض؟«، والالفت يف ذلك اأنهم يربطون بني العمل و�صبب 
معه  تتعامل  اأن  بك  يجدر  هام  �صيء  هو  نظرهم  يف  فالعمل  احلياة، 

بكامل اجلدية واملعرفة لتكون »حمرتفًا« بالفعل.

ناأخذ العمل، لأننا بهذه الطريقة  اأن  وبنف�ض القدر من اجلدية يجب 
الأمان  مفهوم  ونحول  الذات،  لإثبات  تقدميه  املطلوب  الثمن  نعرف 

الوظيفي من جمرد رمي للم�صوؤولية على �صاحب العمل اإىل م�صئولية 
يتحملها املوظف نف�صه. وبقدر ما يثبت الواحد منا جدارته ي�صبح مثل 

ال�صلعة عالية اجلودة ذات الطلب املرتفع.

التعريفات  بع�ض  على  نطلع  دعونا  الحرتاف؟  مفهوم  هو  ما  ولكن 
بعدنا من حتقيق  اأو  قربنا  نحاول معرفة مدى  ثم  لالحرتافية، ومن 
هذا املفهوم. جاء تعريف الحرتاف يف املو�صوعة الفقهية )69/2(: 
الحرتاف يف اللغة:الكت�صاب، اأو طلب حرفة للك�صب. واحلرفة هي كل 
ما ا�صتغل به الإن�صان وا�صتهر به، فيقولون حرفة فالن كذا: يريدون 
داأبه وديدنه، وهي بهذا ترادف كلمتي �صنعة وعمل ومهنة، كما يذكر 
يرادف  احلرفة  فمعنى  ذلك  وعلى  وجواب(.  �صوؤال  )الإ�صالم  موقع 
معنى املهنة، وكل منهما يراد به حذق العمل. اأما يف الغرب فاإن و�صف 
حمرتف يطلق على كل من يحمل تعليمًا عاليًا، ويتمتع بعمل م�صتقل 
اإبداعية  اأعمال  يف  ماينخرط  وغالبًا  مريح،  وراتب  وظيفي  واأمان 

تت�صف بالتحدي.

ومن هذه التعريفات ميكننا اأن نتبني بع�ض مالمح �صخ�صية املحرتف. 

�صديدة  مبناف�صة  ويت�صف  ح�صابه،  �صيء  لكل  يح�صب  جمتمع  ففي 
ومتطلبات عديدة كمجتمع ال�صيدلة، لن يت�صنى لأي �صخ�ض اأن ي�صل 
اإملامًا  ويلم  وجهده  وقته  من  الكثري  يقدم  اأن  دون  بارزة  مكانة  اإىل 
كاماًل مبحيطه وهدفه قبل كل �صيء. ثم ل بد له بعد ذلك من معرفة 
متطلبات حتقيق مفهوم الحرتافية من تفكري اإيجابي، وذهن متفتح، 
وجدية يف العمل، مع معرفة تامة بكل ما يقوم به، واإدراك ان ل مكان 

لأحد ل ميلك هذه ال�صفات.

املثال  �صبيل  على  الحرتافية  اإىل  للو�صول  الهامة  الطرق  من 
 Job ي�صغلها  التي  الوظيفة  ملهام  الوظيفي  للو�صف  منا  كل  معرفة 
Description  لأنه يو�صح واجبات الوظيفة ب�صكل دقيق، وميكن 
اأدائه  وتقييم  به،  القيام  عليه  يجب  ما  اإدراك  للمحرتف  خالله  من 
ومعرفة حقوقه يف الوقت نف�صه. ومنها الطالع على اآخر ما و�صل اإليه 
العلم يف املجال الذي تعمل فيه والقدرة على مناق�صة ذلك وحتديد كم 
تبعد عن الو�صول اإىل هذا امل�صتوى. ومنها فكرة تطبيق اأ�ص�ض املمار�صة 
اأننا �صيادلة نفح�ض  GMP على مانقوم به من اأعمال مبا  اجليدة 

اأعمال الآخرين بهذه املعايري.

هو  الذي  احلنيف  ديننا  يف  الكامنة  الكنوز  اإىل  اأ�صري  اأن  يفوتني  ول 
م�صدر لأ�صل الإتقان والحرتافية، ولنا يف ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 
و�صلم اأ�صوة ح�صنة اإذ يقول: »اإن اهلل يحب اإذا عمل اأحدكم عماًل اأن 
يتقنه«، ويجب اأن يعك�ض تفاعلنا مع اأعمالنا هذا احلر�ض على الإتقان 
لأن اهلل يحب ذلك، ولأننا عندما ن�صت�صعر ذلك فاإنه ي�صخ يف اأعمالنا 

�صحنة هائلة من احلما�ض والإ�صرار.

واأرجو يف نهاية مقالتي اأن نتو�صل اإىل معيار اأو مرجع ي�صتطيع كل واحد 
اأن يعرف من خالله درجة احرتافيته كما هي احلال يف معايري  منا 
وع�صرين!  اأربعة  ثمانية ع�صر وهذا عيار  نقول هذا عيار  اإذ  الذهب، 

لكي نقّيم اأنف�صنا ونعرف كم هو عيارنا يف الحرتافية يا ترى!

عبدال�شالم املحمود
MUP مدير املكتب العلمي ل�شركة

يف جمتمع �شديد املناف�شة لن ي�شل اأي �شخ�س اإىل 
مكانة بارزة دون اأن يبذل جهدًا اإ�شافيًا للو�شول 

اإىل درجة الحرتافية
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استشارات – تقنيات – حكايات – متابعات – تطبيقات

هيثم الكتبي 

اأعلى  يف  احل�صا�صية  تكون  الربيع  ف�صل  يف 
من  يعانون  الذين  الأ�صخا�ض  ويكون  لها،  ن�صبة 
اأوقاتهم.  اأ�صوء  بدوؤوا  قد  املو�صمية  احل�صا�صية 
اأكرث الأعرا�ض حدوثًا هي: �صيالن الأنف، وحكة 
التاأثريات  بع�ض  وظهور  والعينني،  اجللد  يف 

اجللدية مثل الندبات والطفح اجللدي. 

ب�صكل  الأعرا�ض  هذه  من  اأي  لديك  كان  اإذا 
متكرر، فيمكن لك التعامل معها بنف�صك. فمثاًل 
باحل�صا�صية،  املرتبط  الأنف  و�صيالن  لحتقان 
هناك العديد من الأدوية التي ميكن تناولها دون 
و�صفة طبية لعالج هذه الأعرا�ض مثل: م�صادات 
وتوليفات  الحتقان  وم�صادات  الهي�صتامني 
م�صادات الحتقان اخلا�صة )بخاخ الأنف( التي 
الوقت،  من  ق�صرية  لفرتات  ا�صتخدامها  ميكن 
وال�صيء نف�صه ينطبق على  احلكة و�صيالن العني. 
اأعرا�ض  ظهور  منع  يف  ت�صاعد  املنتجات  فهذه 
احل�صا�صية عندما ت�صتخدم على نحو منتظم. اأما 
اإذا كانت امل�صكلة هي وجود اآثار جلدية مرتبطة 

باحل�صا�صية، فاإن هناك بع�ض
 م�صادات الهي�صتامني واأدوية 

ال�صتريويدات اخلفيفة املتوفرة
 على �صكل كرميات، والتي

هذه  حدة  تخفيف  يف  ت�صاعد  اأن  ميكن   
امل�صكلة. 

�صاءت،  اأو  الأعرا�ض  هذه  ا�صتمرت  اإذا  اأما 
للفح�ض  طبيبك  تراجع  اأن  عليك  فيجب 
اخليارات  من  املزيد  هناك  لأن  الطبي، 
هذه  من  التخل�ض  يف  ت�صاعد  التي  والأدوية 
الهي�صتامني  م�صادات  اأنواع  مثل  امل�صكالت 
الأنف  وبخاخات  النعا�ض،  ت�صبب  ل  التي 
احل�صا�صية  يف  التحكم  يف  ت�صاعد  التي  
داخل  جتويف الأنف لإزالة التورم والحتقان 
اإذا  احلال  وكذلك  باحل�صا�صية.  املرتبطان 
عندك،  مزمنة  م�صكلة  احل�صا�صية  كانت 
لأنك يجب اأن تواظب على نوع من امل�صادات 
اليومية ي�صفها لك الطبيب لتحول دون ظهور 

اأعرا�ض  احل�صا�صية. 

ال�صنة،  اأوقات  اأجمل  من  الربيع  ف�صل  اإن 
ا�صتمرار  ب�صبب  الأوقات  هذه  تف�صد  فال 
ال�صيديل  ا�صت�صر   احل�صا�صية.  مع  املعاناة 
ملزيد من املعلومات حول التعامل مع اأعرا�ض 

احل�صا�صية.
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تورونتو  جامعة   Frederick Banting الكندي  اجلراح  زار 
عام 1920م ليتحدث اإىل رئي�ض ق�صم علم وظائف الأع�صاء هناك 
ا�صتقالب  يدر�ض  حينها  كان  الذي   John J.R. Macleod
فكرة جديدة    Banting لدى  وكانت  ال�صكر،  ومر�ض  اجللوكوز 
"مر�ض  ي�صمى  ما  ملعاجلة  واإمنا  الأ�صباب  لإيجاد  فقط  لي�صت 

ال�صكر" ومن هناك بداأت هذه الق�صة!

ففي اأواخر القرن التا�صع ع�صر اكت�صف العلماء اأن هناك �صلة بني 
امل�صئول عن  الدم، وحدد اجلزء  وارتفاع اجللوكوز يف  البنكريا�ض 
لجنرهانز.  بجزر  عرف  ما  وهو  البنكريا�ض،  يف  بالتحديد  ذلك 
Oscar Minkowski  ومن عام 1910م اإىل عام 1920م قام
ولكن  الفعالة من جزر لجنرهانز  املادة  ف�صل  واآخرين مبحاولة 

دون جدوى. 

وبينما كان بانتنج يقراأ اإحدى ال�صحف حول هذا املو�صوع يف عام 
1920م، �صعر باأن هناك طريقة ما لإمتام تلك اجلهود، فقد اأدرك 
جزر  هرمون  بتدمري  تقوم  البنكريا�ض  يف  الها�صمة  الع�صارة  اأن 

عمل  باإيقاف  القيام  اأمكن  اإذا  اأنه  وقدر  ف�صله،  قبل  لجنرهانز 
باإمكانه  فاإن  لجنرهانز  جزر  عمل  على  واملحافظة  البنكريا�ض 

ا�صتخال�ض هذا الهرمون.

يف  منه  �صخر  الذي  ماكلويد  على  الفكرة  هذه  بطرح  بانتنج  قام 
ماكلويد  اإقتاع  يف  جنح  راأيه  على  بانتنج  اإ�صرار  اأن  اإل  البداية، 
ليقوم  لبانتنج  اأبحاث  خمترب  بتوفري  بالفعل  وقام  بالتجربة، 
بالتجارب لإثبات ذلك عمليًا. ويف مايو عام 1921م  بداأ بانتنج مع 
م�صاعده Charles Best يف جتاربهم، وبحلول �صهر اأغ�صط�ض 
واأطلقوا  نتيجة حا�صمة،  اأول  اإىل  العام كانوا قد تو�صلوا  من ذلك 
اإىل كلمة لتينية  ن�صبًةً  التي ح�صلوا عليها )الإن�صولني  املادة  على 
تعني اجلزيرة(. كانت هذه املادة م�صتخل�صة من جزر لجنرهانز 
اأن  اإل  لنخفا�صه،  ذلك  واأدى  ال�صكر،  بارتفاع  م�صابة  لكالب 
من  الإن�صولني  نقاء  اختالف  ب�صبب  مت�صاويًا  يكن  مل  النخفا�ض 

جرعة اإىل اأخرى. 

 James Bertram الكيميائي  بتعيني  ماكلويد  قام  عندها 

قصة دواء
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فهد بن عطية احلارثي
اإدارة �شبط اجلودة بالتموين 

الطبي- وزارة ال�شحة

Collip مل�صاعدة الفريق يف تنقية الإن�صولني، ويف غ�صون اأ�صابيع 
يبلغ  ل�صاب  مرة  لأول  حقنه  ومت  يكفي،  مبا  نقيًا  الإن�صولني  اأ�صبح 
من العمر 14 عامًا كان ي�صارع املوت ب�صبب مر�ض ال�صكري، واأدى 
العديد  وتراجع  البول  من  وغيابه  دمه  يف  اجللوكوز  خلف�ض  ذلك 
من عالمات املر�ض. وبعد �صهر اآخر ن�صر بانتنج وب�صت اكت�صافهم 
يف فرباير من عام 1922م، ليح�صل كل من بانتنج وماكلويد على 
الذي ل  العظيم  الكت�صاف  لهذا  تقديرًا  نوبل عام 1923م  جائزة 
يزال حتى الآن ينقذ –باإذن اهلل- املاليني من املوت املحقق. وقام 
كل منهما بتوزيع ما ح�صال عليه من اجلائزة املادية على الأع�صاء 

امل�صاركني يف امل�صروع. 

تركيبة  اأف�صل  اإىل  للو�صول  الكت�صاف  هذا  بعد  اجلهود  توالت 
لهم من حيث عدد  للمر�صى ومريحة  لت�صبح منا�صبة  لالإن�صولني 
اجلرعات املطلوب حقنها يف اليوم الواحد ومن حيث تقليل الآثار 
تزال  ول  الأنواع.  من  العديد  لذلك  نتيجة  فظهرت  اجلانبية، 
الأبحاث جارية لكت�صاف طرق اإعطاء اأخرى غري احلقن لي�صبح 
التعاي�ض مع ارتفاع ال�صكر من النوع الأول اأكرث مالءمة للمر�صى، 
نتائج جيدة يف هذا ال�صدد، ولكنها ل  بالفعل احل�صول على  ومت 
زالت بحاجة لبع�ض التح�صينات، فبع�صها تنق�صه الثباتية الدوائية 

والبع�ض الآخر يعاين من م�صكلة ثبات اجلرعة.

اإن اكت�صاف الإن�صولني كان واحدًا من الإجنازات الكربى يف عامل 
لتقدمي  جاهزًا  لي�صبح  بالي�صري  لي�ض  وقتًا  اأخذ  اأنه  مع  الدواء. 
جرعات منا�صبة يف عمليات الت�صنيع لت�صييد اإن�صولني به ما يكفي 
اأقرب ما  للمر�صى كان  اأن تقدميه  اإل  والنقاء،  للجرعة  ثبات  من 
يكون للمعجزة. ففي اإحدى ال�صنوات كان املر�ض موتًا ل مفر منه؛ 
لديهم  وكبار  �صغار  من  املر�صى  جميع  اأ�صبح  التالية  ال�صنة  ويف 
يخفى  ول  املر�ض.  مع  وكاملة  منتجة  معي�صًة  يعي�صوا  لأن  الفر�صة 
عليكم اأن عدد امل�صابني بهذا املر�ض يقدر باملاليني، فلول اهلل ثم 
�صابق. فاحلمد  وقت  اأقل يف  باأعمار  اأمواتًا  لكانوا  الإكت�صاف  هذا 

هلل على ذلك.
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مثلما ي�صاب الإن�صان بالإنفلونزا املعتادة ي�صاب احليوان اأي�صًا، اإل 
اأن امل�صكلة تكمن يف انتقال الفريو�صات بينهما. وقد عانت الب�صرية 
ب�صورة متكررة من موجات فريو�صية تقفز اإليها من احليوانات لعل 
الإنفلونزا  اأما  القردة.  من  انتقل  الذي  الإيدز  فريو�ض  اأ�صهرها  من 
فقد مرت بالب�صرية حالت وبائية متكررة بداأت بالإنفلونزا الأ�صبانية 
H1N1 عام 1918 التي قتلت قرابة 50 مليون �صخ�ض، والإنفلونزا 
األف �صخ�ض،  H2N2 عام 1958 التي قتلت حوايل 750  الآ�صيوية 
واإنفلونزا هوجن كوجن H3N2 عام 1968 التي قتلت نحو 700 األف 
كوجن  وهوجن   ،1977 عام  الرو�صية  الإنفلونزا  توالت  ثم  �صخ�ض، 
الثانية H9N2 عام 1999، واإنفلونزا الطيور H5N1 عام 2003، 
وها نحن اليوم نعي�ض م�صكلة اإنفلونزا اخلنازير التي بداأت باملك�صيك 

لت�صرب بعنف حول العامل.

حاد  تنف�صي  مر�ض   ”Swine Influenza“ اخلنازير  واإنفلونزا 
على  املر�ض  هذا  خطورة  درجة  وتعتمد  عالية،  اعتالل  ن�صبة  ذو 
�صراوة ال�صاللة الفريو�صية امل�صببة له، وما يتبعها من عدوى بكتريية
مقاومة  ت�صعف    Secondary Bacterial infection

اجل�صم.

لإ�صابة  الرئي�صية  الأ�صباب  اأن  العاملية  ال�صحة  منظمة  اأعلنت  وقد 
)اأ(  نوع  من  متطور  فريو�ض  يف  تكمن  اخلنازير  باإنفلونزا  الإن�صان 
)H1N1(  الذي يتبع عائلة اأورثوميكزو الفريو�صية يتنقل لالإن�صان 
نتيجة الختالط املبا�صر مع اخلنازير امل�صابة والتعر�ض لإفرازاتها 
بني  ت�صتخدم  التي  امللوثة  والأدوات   ، بها  املحيط  والهواء  الأنفية 
اخلنازير امل�صابة وغري امل�صابة. يتميز هذا الفريو�ض باأن له غطاء 
هيماجلوتينني  هما  الربوتني  من  نوعني  من  يتكون   envelope

هي  لهما  الأنتيجينية  ال�صفات  حيث   )N( ونيورامينيداز   )H(
اأ�صا�ض تق�صيم الفريو�ض اإىل �صاللت، ومادة وراثية بداخله من نوع 

 .RNA
اأعرا�س املر�س :

وارتفاع  �صعال  من  املعتادة  الإنفلونزا  املر�ض  هذا  اأعرا�ض   ت�صبه 
واإجهاد  الع�صالت  واأمل يف  التنف�ض  يف درجة احلرارة وم�صكالت يف 

�صديد، وتعاين القليل من احلالت من الغثيان والتقيوؤ والإ�صهال.

 الوقاية:
العمل  يجري  كان  واإن  منها،  الب�صر  يحمى  لقاح  الآن  حتى  يوجد  ل 
الإجراءات  بع�ض  هناك  ولكن  ذلك.  اإىل  للو�صول  حثيث  ب�صكل 
املر�ض مثل: غ�صل  الوقاية من  باإذن اهلل يف  ت�صهم  التي  الحرتازية 
الأيدي باملاء وال�صابون عدة مرات يف اليوم خا�صة بعد التعامل مع 
احليوانات، وجتنب القرتاب من ال�صخ�ض امل�صاب باملر�ض، وتغطية 
الأنف والفم مبناديل ورقية عند ال�صعال، مع احلر�ض على ا�صتخدام 
العني  انت�صار الفريو�ض، وجتنب مل�ض  الأنف والفم ملنع  كمامات على 
اأو الأنف يف حالة تلوث اليدين منعًا لنت�صار اجلراثيم. كما اأنه يجب 
ت�صخي�ض الإ�صابة �صريعًا باأخذ عينة من الأنف اأو احللق عند ال�صتباه 

يف حالة اإ�صابة.

العالج:
واأ�صربة اأقرا�ض  �صكل  على  متوفرة  م�صادات فريو�صية  اأربعة   هناك 
اخلنازير اإنفلونزا  فريو�ض  لعالج  ت�صتخدم  ا�صتن�صاق   وبخاخات 
)H1N1( ”Swine Influenza viruses” ،منه  والوقاية 
الأمريكية والدواء  الغذاء   :وهي ،)FDA(  وقد وافقت عليها هيئة 

داء و دواء

غادة اأبو زيد
�شيدلنية اإكلينيكية 

مبدينة �شلطان بن عبد العزيز للخدمات الإن�شانية
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Oseltamivir)Tamiflu®(/Zanamivir)Relenza®( ، 
Amantadine، Rimantadine، 
مقاومة  اأظهر  واملك�صيك  اأمريكا  يف  ظهر  الذي  الفريو�ض  اأن  اإل 

للم�صادين  الأخريين.

الإنفلونزا  فريو�ض  من  والوقاية  للعالج    Oseltamivir ي�صتخدم 
)اأ( و )ب( من عمر �صنة وما فوق. اأما 

بفريو�ض  امل�صابني  لعالج  ا�صتخدامه  فيمكن    Zanamivir
من  وللوقاية  فوق،  وما  �صنوات   7 عمر  من  )ب(  اأو  )اأ(  الإنفلونزا 

فريو�ض الإنفلونزا )اأ( و )ب( من عمر 5 �صنوات وما فوق.

اأ�شئلة يكرث تردادها
هل ميكن تناول الأدوية امل�شادة بغر�س الوقاية؟

لأن  باملر�ض،  الإ�صابة  قبل  الفريو�صية  امل�صادات  بتناول  ين�صح  ل 
الفريو�صات قد ت�صبح مقاومة للعالجات التي قد ت�صبح حمدودة.

هل يتعني علينا جتنب الزدحام؟
كان  اأو  املوبوءة  املنطقة  من  قريبا  كنت  اإذا  اإل  �صروريًا،  لي�ض  هذا 

عندك �صك يف وجود املر�ض..

هل تناول حلم اخلنزير ي�شيب باملر�س؟
َمْت  )ُحرِّ تعاىل:  قوله  يف  القراآن  بن�ض  حمرم  اخلنزير  حلم  اأكل 
َوامْلُْنَخِنَقُة  ِبِه   ِ اهللهَّ ِلَغرْيِ  اأُِهلهَّ  َوَما  ْنِزيِر  اخْلِ ُم  َوحَلْ ُم  َوالدهَّ امْلَْيَتُة  َعَلْيُكُم 
ُبُع )املائدة:3(، اإل اأن هذا  ِطيَحُة َوَما اأََكَل ال�صهَّ َيُة َوالنهَّ دِّ َوامْلَْوُقوَذُة َوامْلرَُتَ

الفريو�ض ينتقل يف اجلو ولي�ض عن طريق الأكل.

ملاذا نخو�س يف هذا املو�شوع رغم اأن اهلل �شبحانه وتعاىل 
حمانا –نحن امل�شلمني منه- بتحرمي حلم اخلنزير؟

اأوًل بحكم اأننا متخ�ص�صني يف الرعاية ال�صحية، ومعرفتنا له ت�صهم 
هذا  مثل  اأن  كما  العالج،  من  خري  الوقاية  لأن  مقاومته،  فعالية  يف 
تخفى  ميزات  امل�صلمني  لغري  يو�صح  واقعيًا  در�صًا  يكون  قد  الوباء 

عليهم لعلها تكون �صببًا لهدايتهم لدين احلق. 
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تناقل النا�ض عرب الربيد الإلكرتوين ور�صائل اجلوال والو�صائط خربًا 
 )pseudoehedrine الكاذب  )الإفيدرين  مادة  اأن  مفاده 
والتي توجد عادة يف اأدوية الربد املزيلة لالحتقان ت�صبب ت�صارعًا 
يف �صربات القلب مما يودي اإيل الوفاة اإ�صافة اإىل تاأثريات على 

اجلهاز الع�صبي املركزي نظرًا ملا ينتج عنها من خمول وك�صل.

وقد اأكدت اجلهات املعنية خطاأ هذه املعلومة واملبالغة فيها، حيث 

اأكدت وزارة ال�صحة ممثلة يف جلنة ت�صجيل الأدوية باأن اجلهات 
العلمية الدولية مثل FDA  وEMEA  ل تزال تو�صي با�صتمرار 
�صمن  الكاذب  الإفيدرين  مادة  على  املحتوية  الأدوية  هذه  اإدراج 
كما  اإيقافها.  يربر  ما  وجود  لعدم  الالو�صفية  الأدوية  جمموعة 
ول  اآمنة  الأدوية  هذه  باأن  والدواء  للغذاء  العامة  الهيئة  �صرحت 
ت�صكل خطورة مثبتة حتى الآن، وهي ت�صتخدم يف معظم دول العامل 

نا�صر البداح
�صركة �صبيماكو الدوائية

مع ا�صتثناء املر�صي الذين يعانون من ارتفاع �صغط الدم واأمرا�ض 
القلب اإل بعد ا�صت�صارة الطبيب اأو ال�صيديل.

احلكومي،  اأو  اخلا�ض  القطاع  يف  �صواء  ك�صيادلة  بدورنا  ونحن 
مدنيني وع�صكرين، ل بد اأن نتابع الأخبار التي تنت�صر يف املجتمع حول 
ال�صحيحة  املعلومة   واإي�صال  حولنا  من  لثقيف  ن�صعى  وان  الدواء، 
املنت�صرة  وال�صموم  الأدوية  معلومات  مراكز  اإىل  واإر�صادهم  لهم، 
املجتمع  واأفراد  والأطباء  لل�صيادلة  توفر  والتي  اململكة،  اأرجاء  يف 
كما  معها،  التعامل  وطرق  وال�صموم  الأدوية  عن  الدقيقة  املعلومات 
تقدم ا�صت�صارات �صيدلنية حول ا�صتخدامات بع�ض الأدوية. )اطلع 
معلومات  اجلمعية:   اإ�صدار  خالل  من  املراكز  بع�ض  عناوين  على 

تهمك حول ال�صيديل والدواء(. 

قالوا وقلنا
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عندما �شمع ال�شيادلة وال�شيدلنيات ا�شم الدكتور اإبراهيم 
ن�شف  اللقاء  افتتاح  حفل  اأثناء  ال�شويغ  الكرمي  عبد 
ال�شيدلية بجدة؛ تداعت لديهم م�شاعر  للجمعية  ال�شنوي 
رونقها؛  ال�شنون  تغرّي  مل  التي  كلماته  �شمعوا  وحني  الفرح، 
انهالت عليهم ذكريات البدايات اجلميلة التي ميثلها واحد 

من اأفذاذ هذا اجليل امل�شيء. 

لكلية  �شعودي  �شيديل  عميد  اأول  كان  ال�شويغ  الدكتور 
فخالل  خمتلفًا،  عميدًا  بالفعل  كان  لكنه  الأم،  ال�شيدلة 
توليه عمادة الكلية اأعاد درا�شة خطة الكلية مرتني، ونا�شل 
لتطوير التعليم ال�شيديل باململكة، ونقل ال�شيدلة يف اململكة 
ال�شيدلة  تخ�ش�س  باإدخال  نوعية  نقلة  املنطقة  ويف  بل 

الإكلينيكية اإىل الكلية �شابقًا جميع دول املنطقة.

يعرف الكثريون الدور الكبري الذي قام به الدكتور ال�شويغ 

على  الهامة  اآثاره  يف  يجادل  اأحد  ول  التعليم،  �شعيد  على 
حياته  مراحل  خالل  من  ال�شيدلنية  املمار�شة  �شعيد 
العملية املتنوعة التي اقرتب فيها من مفا�شل القرارات التي 
غرّيت كثريًا يف وجه املهنة. اإل اأن توا�شع الدكتور ال�شويغ 
وبعده عن الأ�شواء حرم اأبناء املهنة من معرفة اأعمق بهذه 

ال�شخ�شية الكرمية.

باإلقاء  طالبت  التي  الزمالء  ات�شالت  من  العديد  تلقينا 
اجلديدة  الأجيال  وتعريف  �شريته،  على  ال�شوء  من  مزيد 
برائد من رواد املهنة. وتلبية لذلك قامت "جملة ال�شيديل" 
يف  له  بزيارتنا  رّحب  الذي  ال�شويغ  بالدكتور  بالت�شال 
منزله العامر. واأبى �شيادلة جدة، اأن ن�شتاأثر بهذا اللقاء، 
الكبري.  �شيفنا  مع  احلديث  ومطارحة  الزيارة  ف�شاركونا 

فاإىل نتاج حديثنا الذي ل بد اأنكم قد ا�شتقتم لقراءته..

حوار: حممد بن ح�شن الع�شماوي
ممثل اجلمعية ال�شيدلية ال�شعودية بجدة
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اختيار التخ�ش�س واملهنة واحد من اأهم القرارات يف حياة 
اختيارك  ق�شة  البداية  يف  نعرف  اأن  لنا  فهل  الإن�شان، 

ال�شيدلة مهنة وتخ�ش�شًا؟
طيبة  مدر�صة  من  التخرج  عند  رغبتي  ال�صيدلة  تكن  مل  احلقيقة 
درا�صة  يف  اأرغب  كنت  بل  1378هـ،  عام  املنورة  املدينة  يف  الثانوية 
املهنة  هذه  اأمتهن  اأن  رغب  اهلل-  -رحمة  والدي  لكن  احلقوق، 
افتتاح  و�صادف  اآنذاك،  ميلكها  كان  التي  ال�صيدليات  عمل  ملتابعة 
اأول  مع  بالكلية  والتحقت  رغبته  عند  فنزلت  اآنذاك،  ال�صيدلة  كلية 
دفعة. وعند تخرجي عام 1964م ابتعثت اإىل اململكة املتحدة لإكمال 
الدرا�صات العليا فح�صلت على �صهادة الدكتوراة يف الأحياء الدقيقة 
من جامعة �صاوثهام�صتون وعدت للتدري�ض يف اجلامعة عام 1970م. 
وبذلك مل اأحقق حلمي بدرا�صة القانون، ول رغبة والدي-رحمه اهلل- 

بالعمل يف ال�صيدليات التي كان ميلكها.  

وهل اأتى احلب بعد الزواج كما يقال، فوجدت يف هذه املهنة 
ما يحقق تطلعاتك؟

حتقق حب من نوع اآخر، فمكانة الأكادميي ت�صفي على ال�صخ�ض ن�صوة 
واعتزازًا، خا�صة عندما يح�ض بتقدير املجتمع ملكانته وعرفان اأبنائه 

له.

كلية  يف  دفعة  اأول  يف  رافقوك  الذين  زمالوؤك  هم  من 
ال�شيدلة؟

التحقت بالكلية يف الدفعة الأوىل، ولكني تخرجت مع الثانية ب�صبب 
الدفعتني.  من  خليط  فزمالئي  لذلك  »التيفوئيد«،  مبر�ض  اإ�صابتي 
اأتذكر منهم: فريد املهتدي، اأحمد جادو، �صادق طه، �صعيد عمران، 
عثمان،  جميل  اجلوهري،  اإح�صان  الأن�صاري،  حممود  كنانة،  ظافر 

حممد با �صيخ، حمارب بن �صيار، وحافظ �صهوان.

ال�شيادلة الأوائل..
بتخرجها  حتتفل  للكلية  دفعة  اأول 

يتو�صطها وكيل اجلامعة

مدير اجلامعة املنقور ومدراء جامعات عربية  ذكريات البداية.. 
يزورون معمل الكلية عام 1959م

م�صرتكًا  يرعى حفاًل  اخلويطر  اجلامعة  وكيل  بالنجاح..  احتفال 
بني كليتي ال�صيدلة والعلوم عام 1960م
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�شراع تطوير املناهج
كثرية  مبحطات  مر  ال�شيدلة  كلية  يف  الأكادميي  عملك 
�شيء  على  تطلعنا  اأن  لك  فهل  املنعطفات،  ببع�س  ورمبا 

منها؟
عينت معيدًا ثم ع�صوًا لهيئة التدري�ض ثم اأول عميد �صيديل �صعودي 
يف  عميد  اأول  اأ�صبحت  باأن  ت�صرفت  اأنني  كما  ال�صيدلة،  لكلية 
اجلامعة لفرتتني متتاليتني، وقبل انتهاء الفرتة الثانية من عمادة 

الكلية عينت عميدًا موؤ�ص�صًا لكلية العلوم الطبية التطبيقية. 
ال�صيدلة  كلية  مناهج  تطوير  يف   1970 عام  تعيني  منذ  �صاهمت 
اأما  ال�صاعات.  نظام  واعتماد  بالكلية  الدرا�صية  اخلطة  وتغيري 
املحطة الهامة فكانت عام  1978م، حني اأقر اإن�صاء ق�صم ال�صيدلة 
الإكلنيكية واعتمدت مناهجه بكلية ال�صيدلة. كان مفهوم ال�صيدلة 

الإكلينيكية ما يزال حديثا على م�صتوى العامل، فكانت كلية ال�صيدلة 
بجامعة امللك �صعود اأول كلية يف ال�صرق الأو�صط، بل رمبا خارج الوليات 
املتحدة الأمريكية، تتبنى هذا املفهوم. ول اأن�صى يف هذه املنا�صبة اأن 
اأ�صيد بالتعاون الذي لقيناه من عميد كلية ال�صيدلة بجامعة من�صوتا 
الكلية  اأ�صاتذة  به عدد من  قام  الذي  ويفر، وباجلهد  لورن�ض  الدكتور 
والدكتور  ال�صيد،  والدكتور م�صطفى  الدكتور عبدالرحيم مراد،  مثل 
حممد عفت الذين حتملوا كثريًا من اأعباء تطوير مناهج كلية ال�صيدلة 

وبذلوا يف ذلك الكثري من وقتهم وجهدهم.

ولكن التغيري دومًا يحمل يف داخله الكثري من القلق، ويلقى 
اأبرز  هي  فما  ال�شيء.  بع�س  عنيفة  تكون  قد  مقاومة  دومًا 

املعوقات التي واجهتها خالل تلك الفرتة؟
اأكرب  من  كان  بالكلية،  الإكلينيكية  ال�صيدلة  ق�صم  اإن�صاء  بداأ  عندما 
بالتنازل  الكلية  الأخرى يف  الأق�صام  اإقناع  املعوقات بال �صك، �صعوبة 
عن �صاعات كافية ل�صالح الق�صم اجلديد، وكان حتديًا يتمثل يف توفري 
ثالثة عنا�صر اأ�صا�صية كان من ال�صعب توافرها يف تلك الفرتة، وهي: 

واملعايري  الأكادميية  املتطلبات  مع  ومتوافق  �صحيح  برنامج  تاأ�صي�ض 
املهنية، حيث كانت ال�صيدلة الإكلينيكية من الأق�صام احلديثة حتى يف 
اإقناع �صانعي  اآنذاك  الوليات املتحدة الأمريكية، وكان من ال�صعوبة 
يف  الإكلينيكية  ال�صيدلة  برنامج  بتطبيق  اجلامعة  وجمل�ض  القرار 

اململكة.

العن�صر الثاين الهام هو توفري معلمني موؤهلني لديهم القناعة واملقدرة 
جيدة،  تعليم  و�صائل  اإيجاد  هو  والثالث  الربنامج،  هذا  تنفيذ  على 
�صمن  امل�صت�صفيات  يف  ممار�صة  اإىل  حتتاج  الإكلنيكية  فال�صيدلة 
الفريق الطبي وكان من ال�صعوبة اإقناع الفريق الطبي يف امل�صت�صفيات 
الناحية  من  الإكلنيكية  ال�صيدلة  برنامج  وتبني  املمار�صة  هذه  بقبول 

التطبيقية.
ومع اأن توفر هذه العنا�صر الأ�صا�صية كان �صعب التحقيق اآنذاك، اإل 
اأن الق�صم قد ا�صتطاع بف�صل اهلل اأن يجد له موطئ قدم يف الكلية، بل 
امللك �صعود يف  ال�صيدلة يف جامعة  كلية  اأبرز �صمات  واأن ي�صبح من 

الوقت الراهن.

العلمي  التح�شيل  طريقة  تقيمون  كيف  نظركم  وجهة  من 
التي ينتهجها الطالب باعتمادهم على املذكرات وامللخ�شات 
اليدوية، وهل ترى اأن توجيه اأع�شاء هيئة التدري�س لتاأليف 

مراجع يعتمد عليها الطالب �شيء اإيجابي؟
رئي�ص�صني:  ل�صبيني  املذكرات  على  لالعتماد  يلجاأ  الطالب  اأن  اأعتقد 
التح�صيل  على  وعدم مقدرته  املتجددة،  املراجع  توفر  اأو  وجود  عدم 
من خالل املراجع املتوفرة يف املكتبات. ولعالج هذه امل�صكلة لبد من 

توجيه الطالب للتح�صيل من خالل الذهاب للمكتبة والبحث.
ففي  والباحثني،  التدري�ض  اأع�صاء هيئة  قبل  التاأليف من  اأما مو�صوع 
اعتقادي اأنه لي�ض كل باحث قادر على التاأليف، وهناك بع�ض املوؤلفني 

اجليدين وهم لي�صوا باحثني.

حتديات القرار ال�شحي
فما  املهنة،  ملمار�شة  واجتهت  مبكر  بتقاعد  اجلامعة  تركت 

هي اأهم املحطات يف حياتك املهنية؟
التدري�ض  هيئة  اأع�صاء  من  مبكرًا  تقاعدًا  تقاعد  من  اأول  كنت  رمبا 
ال�صحية  لال�صت�صارات  مكتب  اأول  افتتحت  ثم  1404هـ،  عام  وذلك 

مل اأحقق اأمنيتي بدرا�شة القانون ول رغبة 
والدي يف اإدارة �شيدلياته
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»دار  با�صم   )1 رقم  )ترخي�ض  اململكة  يف 
عملت  ثم  الريا�ض،  يف  ال�صحية«  الأ�صت�صارات 
في�صل  ال�صيخ  وزيرال�صحة  ملعايل  م�صت�صارًا 
احلجيالن ملدة خم�ض �صنوات، وكنت خالل تلك 
الفرتة م�صرفًا عامًا على عدد من الإدارات وهي 
الطبي  والتموين  وال�صيدلة  الطبية  الرخ�ض 
ذلك  كان  واملتابعة.  الدم  وبنوك  واملختربات 
تركت  ثم  1407-1412هـ،  بني  الفرتة  خالل 

العمل بناء على رغبتي، ولأتفرغ لإدارة مكتبي. 

يتذكر ال�صيادلة الذين عملوا يف الوزارة خالل 

تلك الفرتة اأنه كانت لكم العديد من الب�صمات 
يف عمل هذه الإدارات، ول �صيما ت�صديدكم على 
بع�صها  اإدارة  غريهم  دون  ال�صيادلة  يتوىل  اأن 
جمال  يف  وتخ�ص�ض  كفاءة  من  به  يتمتعون  ملا 
عملها. حدثنا عن وجهة نظرك يف هذا املو�صوع.

لكنني  التقليدي،  باملعنى  الإداري  بالعمل  لل�صيادلة  تكليفي  يكن  مل 
يحملها  التي  املعلومات  توظيف  يف  مني  رغبة  ذلك  على  حر�صت 
يف  ال�صليم  القرار  لتخاذ  القرار  اأ�صحاب  م�صاعدة  يف  ال�صيديل 

واختيار  الأدوية  د�صاتري  و�صع  ويف  ال�صحية  الرعاية  تطوير  جوانب 
اأف�صل الأدوية باأقل تكلفة وتوفري البدائل عند احلاجة وغري ذلك من 

الوظائف التي حتافظ على تر�صيد ا�صتخدامها.

يف  ثم  الأكادميي  املجال  يف  املهنية  حياتك  اأثناء  عملت 

فخور بكوين اأول عميد �شيديل �شعودي لكلية 
ال�شيدلة والعميد املوؤ�ش�س لكلية العلوم الطبية 

التطبيقية.

عن  انطباعك  هو  ما  اخلا�س.  القطاع  يف  ثم  العام  القطاع 
هذه املجالت؟

املجال الأكادميي ينري العقل ويزكي النف�ض وقد كانت نقطة البداية، 
لذا فهو كما قال اأبو متام: نقل فوؤادك حيث �صئت من الهوى/ ما احلب 
وق�صاء  النا�ض  خدمة  فيه  ترتكز  العام  والقطاع  الأول.  للحبيب  اإل 
النا�ض  اإىل  اأح�صن  الب�صتي:  الفتح  اأبو  قال  لذا جتدهم كما  حاجاتهم 
القطاع  يف  اأما  اإح�صان.  الإن�صان  ا�صتعبد  فطاملا  قلوبهم/  ت�صتعبد 
اخلا�ض فهناك م�صالح حتتاج اإىل كد ومداهنة كما �صور ذلك املتنبي 
املحال،  طلب  يف  العمر  اأ�صاع  كد/  غري  من  العلى  طلب  ومن  بقوله: 
ي�صّر�ض  اأمور كثرية/  ي�صانع يف  ومن مل  قال زهري:  كما  اآخر  وبوجه 

باأنياب ويوطاأ مبن�صم.

ال�شيدلية  اجلمعية  به  تقوم  اأن  تاأمل  الذي  الدور  هو  وما 
ال�شعودية يف الوقت احلايل؟ 

وتوعية  خدمة  يف  اأكرب  دور  لها  يكون  اأن  لبد  اجلمعية  اأن  نظري  يف 
حيث  عام،  ب�صكل  ال�صيدلة  مهنة  وحول  ال�صيديل  دور  حول  املجتمع 
حول  وتثقيفه  املجتمع  رعاية  رئي�صيان:  هدفان  بذلك  �صيتحقق 
ال�صتخدام الأمثل للدواء �صريطة اأن يكون ذلك ب�صكل مب�صط وبلغة 
�صهلة، والثاين تعريف املجتمع بدور ال�صيديل واأهميته وتنمية ثقته به 

كم�صت�صار دوائي.
اأ�صا�صيًا يف  للجمعية دورًا  اأن  املهني ففي اعتقادي  ال�صعيد  اأما على 
متابعه �صري ال�صيادلة يف جميع مناطق اململكة والعمل ب�صكل تكاملي 
مع خمتلف كليات ال�صيدلة يف اجلامعات املختلفة وتن�صيق جهودها 
واملعاهد  الطبية  املهنية  اجلمعيات  مع  تكاملي  ب�صكل  للعمل  معهم 
ال�صحية التي انت�صرت ب�صكل كبري يف خمتلف مناطق اململكة والهيئات 
ال�صحية مثل الهيئة ال�صعودية للتخ�ص�صات ال�صحية ووزارة ال�صحة 

لقاء الأجيال.. اأول عميد للكلية مع عميدها احلايل
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ووزارة التعليم العايل والهيئات احلكومية.
كما يجب على اجلمعية تبني برامج التعليم امل�صتمر للخريجني بحيث 
الأكادميية  وال�صئون  ال�صيدلة  كليات  رعاية  الربامج حتت  تكون هذه 

لآخر  وقت  من  لالت�صال  للخريجني  الفر�صة  لإتاحة  امل�صت�صفيات  يف 
املهنة  ممار�صة  جمالت  يف  جديد  بكل  لالأخذ  ال�صيدلة  بكليات 

بفروعها املختلفة.

الهتمامات ال�شخ�شية والجتماعية
يبدو اأنك قارئ جيد لل�شحف اليومية بل وكاتب اأي�شًا، فقد 
جريدة  يف  كتبتها  التي  الراأي  مقالت  بع�س  على  اطلعت 
اأم  )القت�شادية( قبل نحو عامني. هل هذا اهتمام جديد 

اأنه موجود من قبل؟ واأين تكتب الآن؟
الثانوية،  يف  طالبًا  كنت  عندما  الرائد  جريدة  يف  كانت  كتاباتي  اأول 
باللجنة  وع�صويتي  ال�صت�صاري  مكتبي  خالل  من  ل�صنوات  و�صاركت 
الطبية يف الغرفة التجارية بالريا�ض كما كنت اأكتب يف جريدة البالد 

ثم القت�صادية ولزلت اأ�صاهم كلما �صنحت يل الفر�صة.

الإجنازات  اأغلى  هي  ما  احلافلة،  ال�شرية  هذه  وبعد  اليوم 
التي تفتخر بها؟

يف احلقيقة اأن اأقيم الإجنازات واأغالها على قلبي هي ح�صويل على 
ميدالية ال�صتحقاق من الدرجة الأوىل من جاللة امللك خالد بن عبد 
العزيز اآل �صعود طيب اهلل ثراه. وقد كان ذلك بتاريخ 1402/7/16هـ، 
حيث كرم جاللته 12 اأ�صتاذًا �صعوديًا ح�صلوا على درجة الأ�صتاذية يف 
اجلامعة وذلك خالل احتفالت اجلامعة مبنا�صبة مرور 25 عامًا على 

اإن�صائها. 

اأن توجهها لأبنائك من طلبة وخريجي  كلمة ختامية تود 
كلية ال�شيدلة.

واأن  والأمانة،  بال�صدق  املهنة  لهذه  ينتمي  من  كل  يتحلى  اأن  اأمتنى 
يتعامل مع اجلمهور بالأخالق الإ�صالمية الأ�صيلة، ثم ياأتي بعد ذلك 
تنمية معلوماتهم الدوائية، وحتمل م�صوؤولياتهم جتاه املجتمع يف تثقيفه 

وبذل الن�صيحة باأمانة واإخال�ض.

وفاء ال�شيادلة .. الزمالء بجدة يحتفون بال�صويغ ويظهر جهاد جنل ال�صيف الثاين على اليمني وقوفًا

اأ�شعب ما واجهت اإقناع الأق�شام بالتنازل عن 
ال�شاعات للق�شم اجلديد.

مرافقو ال�شيديل..
من  كل  ال�صويغ  الدكتور  زيارة  يف  ال�صيديل«  »جملة  رافق 

ال�صيادلة: 
اجلبريي،  �صال�ض  اجلبريي  واملقدم  العاطي،  عبد  عدنان   -
وعبد الغني حممود اأبا، وخالد مبارك ال�صهراين، فايز عبداهلل 
باحاذق، وجميعهم من من�صوبي مدينة امللك عبد العزيز الطبية 

للحر�ض الوطني بجدة.
- واأحمد �صليمان املعلم، من اإدارة الرعاية ال�صيدلية مب�صت�صفى 

الأمل بجدة. 
- واأحمد علي يو�صف من م�صنع املحاليل الطبية بجدة. 
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املعلومات ال�شخ�شية:
- تاريخ امليالد:  1359هـ.

- مكان امليالد:   املدينة املنورة.
- احلالة الجتماعية :  متزوج وله 6 اأولد.

املوؤهالت العلمية:
- بكالوريو�ض ال�صيدلة - جامعة امللك �صعود - الريا�ض - 1385 هـ.

- دكتوراة ميكروبيولوجي-جامعة �صاوثهامبتون - بريطانيا - 1390 هـ

اخلربات العملية:
1/ جامعة امللك �صعود ) 1385 – 1404هـ ( :

- عميد كلية ال�صيدلة.
- اأمني جمل�ض م�صت�صفيات اجلامعة.

- عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية.
- امل�صرف على مركز الدرا�صات اجلامعية للبنات.

2/ وزارة التعليم العايل ) 1395 – 1404 هـ( :
- ع�صو الهيئة ال�صت�صارية لوزير التعليم العايل.

3/ ال�صركة ال�صعودية اخلليجية للتنمية ال�صحية )1403هـ( :
- الع�صو املنتدب لل�صركة.

4/ وزارة ال�صحة ) 1407-1412 هـ( :
- م�صت�صار وزير ال�صحة وامل�صرف العام على عدد من الإدارات العامة 
بالوزارة، وهي: الرخ�ض الطبية وال�صيدلة والتموين الطبي واملختربات 

وبنوك الدم واملتابعة.

5/ دار ال�صت�صارات ال�صحية )1405هـ – حتى الآن(
- موؤ�ص�ض ال�صركة والرئي�ض التنفيذي.

للتوريدات  ال�صعودية  ال�صركة  وهي:  ال�صركات  من  لعدد  م�صت�صار   -
)باناجة(، ال�صركة ال�صعودية لتوزيع الأدوية )�صفد(، ال�صركة ال�صعودية 

لل�صناعات الدوائية وامل�صتلزمات الطبية )�صبيماكو(.

الع�شويات واملجال�س:
- ع�صو جمل�ض اإدارة الك�صافة ال�صعودية.

- ع�صو اجلمعية الأمريكية للميكروبيولوجي.
- ع�صو اجلمعية العامة للميكروبيولوجي.

- ع�صو اجلمعية الأمريكية للمهن الطبية امل�صاعدة.
- ع�صو الرابطة العاملية لل�صيدلة.

- زميل اجلمعية الطبية امللكية.
- ع�صو جمل�ض اإدارة الهيئة ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�ض.

-ع�صو جمل�ض اإدارة ال�صركة العربية لل�صناعات الدوائية وامل�صتلزمات 
الطبية )اأكدميا( عّمان.

- ع�صو جمل�ض اإدارة ال�صركة العربية لل�صناعات ال�صيدلنية )�صيف( 
تون�ض.

اجلوائز التقديرية:
بن  خالد  امللك  جاللة  من  الأوىل  الدرجة  من  ال�صتحقاق  ميدالية   -

عبدالعزيز.

امل�شاهمات وامل�شاركات:
له العديد من امل�صاهمات وامل�صاركات يف املجالت التعليمية وال�صحية 

والإدارية والفنية، ومنها:
- متثيل جامعة امللك �صعود يف جلنة م�صرتكة مع وزارتي املالية واخلدمة 

املدنية لتحديد البدلت الوظيفية لل�صيادلة وغريهم.
- ع�صو اللجنة الدائمة امل�صرفة على تنفيذ املدينة اجلامعية بالدرعية.

تاأ�صي�ض  على  عامًا   25 مبرور  لالحتفال  التنفيذية  اللجنة  ع�صو   -
اجلامعة.

- درا�صة واإقرار اخلطة الدرا�صية لكلية ال�صيدلة بجامعتي امللك �صعود 
وامللك عبدالعزيز.

بجامعة  ونظريتها  باجلامعة  الطب  كلية  بني  التعاون  اتفاقية  درا�صة   -
كولورادو.

املوحدة  الدرا�صية  وال�صنة  املكثف  اللغة  برنامج  درا�صة  امل�صاهمة يف   -
لكليات العلوم ال�صحية.

- تخطيط ال�صتفادة الأكادميية من امل�صت�صفيات اجلامعية.
جامعة  اإن�صاء  لدرا�صة  الفنية  اللجنة  يف  العايل  التعليم  وزارة  متثيل   -

اإقليمية لدول اخلليج.
والجتماعات  العمل  حلقات  من  العديد  يف  ال�صحة  وزارة  -متثيل 
تكوين  جلنة  العرب،  ال�صحة  وزراء  جمل�ض  مثل:  والدولية  الإقليمية 
دول  وزراء �صحة  العربية، جمل�ض  البالد  ال�صحية يف  الكوادر  وتطوير 
جمل�ض التعاون اخلليجي، جلنة تطوير الكوادر الفنية، جلنة و�صع مناهج 
املعاهد ال�صحية ومدار�ض التمري�ض، جلنة تقييم نوعية امل�صتح�صرات 
الدوائية  ال�صيا�صة  جلنة  الأوروبية،  الأدوية  م�صانع  لبع�ض  ال�صيدلية 

لالأقطار العربية.
-ع�صو جلنة درا�صة ت�صغيل م�صت�صفى القوات امل�صلحة بالريا�ض.

-رئي�ض جلنة ت�صجيل �صركات الأدوية وم�صتح�صراتها بوزارة ال�صحة.
بوزارة  الطبية  وامل�صتلزمات  واملعدات  الأجهزة  يف  البت  جلنة  -رئي�ض 

ال�صحة.
-ع�صو اللجنة الطبية بالغرفة التجارية ال�صناعية بالريا�ض.

اإبراهيم بن عبدالكرمي ال�شويغ
يف �شطور



ترقبوا
�شل�شلة كتاب 

مو�شوعات منوعة يف جمالت ال�شيدلة املختلفة
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ولكن  ال�صحية،  املنظومة  يف  دور  ال�صحي  الفريق  يف   فرد  لكل 
ال�صوؤال ماهو دور كل واحد من اأع�صاء هذا الفريق وما مدى اأهميته 
وهل هذا الدور مقت�صر على اجلانب الطبي البحت اأم اأن بالإمكان 
واأكتب  �صيديل  اأنني  .ومبا  مثاًل  اأوقيادية  اإدارية  اأخرى  اأدوار  اأداء 
املنظومة  يف  رئي�ض  دور  لل�صيديل  هل  اأت�صاءل:  فاإنني  لل�صيادلة، 
الأخرى كاملهام  املهام  اأداء  ي�صتطيع  ثانوي؟ وهل  دور  اأم  ال�صحية 
الإدارية مثاًل؟ واإذا كان اجلواب بالإيجاب، وهو ما اأعتقده، فلماذا 

هو غائب عن دور القيادة يف هذه املنظومة؟

وزارة  ففي  الأمثلة،  بع�ض  ف�صاأتناول  عامًا،  حديثي  يكون  ل  وحتى 
اأي �صيديل من�صب وكيل الوزارة،  اأن �صغل  ال�صحة مثاًل مل ي�صبق 
الإدارية  التخ�ص�صات  جميع  من  موظفون  �صغله  من�صب   وهو 
اإدارة  ويف  وغريهم.  املختربات  واأخ�صائيي  بل  الأطباء  من  وكثري 
ال�صيادلة   من  كبري  عدد  يوجد  الطبي  التموين  اأو  امل�صرتيات  مثل 
يراأ�صون اأهم الأق�صام فيها، وي�صاركون يف العديد من اللجان على 
م�صتوى اململكة وعلى امل�صتوى الدويل بكل اقتدار وفعالية، ومع ذلك 
مل ي�صغل من�صب املدير العام يف امل�صرتيات  �صيديل رغم اأنه �صغل 
هذا املن�صب مهند�صون يف وزارة جل من فيها وتعاملها يف املجال 
ال�صحي، اأما التموين الطبي فال�صيادلة الذين ت�صلموا دفة القيادة 

فيه فيعدون على الأ�صابع.

لدول  ال�صحة  وزراء  ملجل�ض  التنفيذي  املكتب  اأي�صًا  الأمثلة  من 
والإداري  الطبيب  التنفيذي  املدير  من�صب  �صغل  فقد  اخلليج، 
وغريهم بالرغم من وجود  عدد من ال�صيادلة فيه وكونهم يديرون 
قطاعات  ذلك  على  وق�ض  ن�صاطاته.  ع�صب  ت�صكل  التي  الأق�صام 

حممد احلكمي
اخلدمات الطبية بوزارة الداخلية

�صحية اأخرى مثل اخلدمات الطبية بالقطاعات الع�صكرية.

اأنها  عدم  اأو  ال�صيديل  كفاءة  امل�صكلة يف عدم  هل  هنا:  وال�صوؤال 
الأطباء ومن ميكن  املنا�صب حكر على  اأن  اأم  القيادة؟  رغبته  يف 
اأن يختاروه من باقي التخ�ص�صات عدا ال�صيدلة؟! وما هو تقييم 
الوزارة  لأداء ال�صيادلة الذين يديرون بع�ض اإدارتها مثل الرخ�ض 
التعليم  خمرجات  يف  امل�صكلة  هل  ال�صيدلية؟   واخلدمات  الطبية 
يف كليات ال�صيدلة، اأم اأنها تاأ�صلت ب�صبب عدم مناف�صة ال�صيادلة 
هل  ال�صحية؟  القطاعات  يف  القيادية  املنا�صب  على  القدماء 
اإغراءات القطاع اخلا�ض وا�صتقطابه لل�صيادلة جزء من امل�صكلة؟ 
ي�صكل  ال�صحية  القطاعات  يف  الإداري  املن�صب  اأن  امل�صكلة  اأن  اأم 
اأو  مالية  مزايا  اأي  له  يقدم  ل  حني  يف  ال�صيديل  على  اأكرب  عبئًا  
وظيفية؟ اأم اأن امل�صكلة اأنه ليوجد م�صكلة اأ�صاًل وال�صيادلة على ما 

يرام واهلل ليجيب امل�صاكل. اأ�صئلة بر�صم الإجابة اأيها ال�صيادلة! 

هل امل�شكلة يف عدم كفاءة ال�شيديل اأو اأنها  عدم رغبته  
يف القيادة؟ اأم اأن املنا�شب حكر على الأطباء ومن ميكن 

اأن يختاروه من باقي التخ�ش�شات عدا ال�شيدلة؟!
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ور�صم  والتخطيط  الوظيفي  التميز  حول  املا�صي  العدد  يف  حتدثنا 
الأهداف، ووعدنا باحلديث عن قاعدة مهمة يف ر�صم الأهداف، وهي 

قاعدة �صمارت SMART، وها نحن نفي بوعدنا.

للنجاح.  الأ�صا�ض  اأو حجر  الأوىل،  الأهداف هي اخلطوة  اإن حتديد 
وميكن تق�صيم الأهداف بح�صب املدة التي يحتاجها حتقيق كل منها، 
املدى  قريبة  اأهداف  فهناك  لك.  بالن�صبة  متثلها  التي  الأهمية  اأو 
تتحقق  املدى  متو�صطة  واأهداف  الأ�صبوع،  اأو  اليوم  خالل  تتحقق 
بعيدة  اأهدافًا  هناك  اأن  كما  �صنوي،  اأو  �صنوي  ربع  اأو  �صهري  ب�صكل 
املدى كتلك التي تتحقق خالل خم�صة اأو ع�صرة اأعوام اأو خالل العمر 
كله. وميكن ر�صم الأهداف عمومًا باإحدى طريقتني: طريقة �صمارت 
اأو طريقة اخلريطة الذهنية )Mind Map( وتف�صل خ�صو�صًا يف 

اخلطط طويلة املدى.

وتق�صيم الأهداف بطبيعته اأمر ن�صبي، فما تعده اأنت هدفًا بعيد املدى 
يعده  قد  اأ�صا�صيًا  هدفًا  تعتربه  وما  املدى،  متو�صط  غريك  يعده  قد 
ت�صهيل  هو  التق�صيم  لهذا  الأ�صا�صية  والفائدة  فرعيًا.  هدفًا  غريك 
وفرعي،  رئي�صي  هدفني  يتعار�ض  فحينما  اأولوياتك.  حتديد  عملية 
يف  واأما  الفرعي،  الهدف  على  العمل  تاأجيل  اأو  عن  التنازل  ميكنك 
تاأجيل  ميكنك  املدى  قريب  وهدف  املدى  بعيد  هدف  تعار�ض  حالة 

العمل على الهدف ذو املدى البعيد.
و�صعت اإحدى الدرا�صات خم�صة اأ�ص�ض يجب اأن توؤخذ باحل�صبان عند 
 )SMART( و�صع الأهداف، وهي ت�صكل احلروف الأوىل يف كلمة

وهي:
لبلوغه  تطمح  الذي  الهدف  يكون  ل  اأن  حمدد.  اأو   Specific
اأن  ”اأريد  هدفك  يكون  اأن  فبدل  وحمددًا.  وا�صحًا  يكون  بل  عامًا، 
وا�صحًا:  هدفك  ليكون  التالية  الأ�صئلة  عن  اأجب  تعليمي”،  اكمل 
ماذا تريد اأن حتقق؟ ”اح�صل على �صهادة ماج�صتري يف تخ�ص�صي 
احلايل ”  ملاذا تريد اأن حتقق هذا الهدف؟ ”لأح�صن من ادائي يف 
العمل ومن مكانتي الجتماعية و الخ.......... ”  كيف �صتحقق هذا 
عليها”  للح�صول  الف�صل  هذا  باجلامعة  التحق  ”�صوف  الهدف؟ 
�صبقني  الذي  حممد  ”زميلي  الهدف؟  حتقيق  يف  �صي�صاعدين  من 
بالدرا�صة ” اأين �صتعمل على حتقيق الهدف؟ ”يف جامعة X   ولية 

Z  وهكذا،  ولكن حاول اأن جتمع اأكرب قدر ممكن من الأ�صئلة التي 
تهمك حول الهدف املن�صود.

تريد  هدف  كل  يكون  اأن  يجب  للقيا�ض،  قابل  اأو   Measurable
حتقيقه مربوطًا بكمية، اأو ميكنك حتديده. وهذا ميكن قيا�صة مثال 
كما يف مثالنا ال�صابق عن طريق عدد �صاعات املواد والبحوث الالزمة 

ور�صائل البحث وعدد ال�صنوات.
Achievable اأو ميكن بلوغه اأو حتقيقه، حينما تبداأ العمل على 
اإليه. قد تبدو بع�ض  الو�صول  باأن هدفك ميكن  تعلم  الهدف  حتقيق 
الأهداف �صعبة، ولكن مع اجلهد ميكن بلوغها. فمثاًل البحث الف�صلي 

ميكن اإجنازه بو�صع اخلطط ور�صم الأهداف وترتيب الوقت.
اأن يكون الهدف واقعيًا، فال جتعل لهدفك �صروطًا  اأو   Realistic
” اختيار تخ�ص�ض ل ميكن  امل�صتحيل حتققها. فمثاًل  اأنه من  تعلم 
قبولك فيه هو م�صيعة للوقت اأ�صاًل، اأو اختيار تخ�ص�ض لن يفعك يف 

عملك اأو املن�صاأة التي تعمل بها. 
Timely اأو حمدد بوقت وهذا هو العامل الرئي�ض يف هذه ال�صل�صلة، 
واعلم  اأن الهدف وحتقيقه يجب اأن يكون مربوطًا بوقت معني. ك�صنة 

اأو ثالث �صنوات لإنهاء ر�صالة املاج�صتري ”. 

ميكنك  فيما  نف�صك  مع  �صادقًا  تكون  اأن  يجب  اأنه  املهمة  والنقطة 
ميكنك  ل  هدفًا  لنف�صك  فت�صع  التفاوؤل  �صديد  تكن  فال  حتقيقه، 
حتقيق  باإمكانك  اأهدافًا  لنف�صك  فت�صع  مت�صائمًا  تكن  ول  حتقيقه، 
الكبرية  الأهداف  تق�صيم  ميكن  اأنه  تن�صى  ول  منها.  اأعلى  هو  ما 
عليها  العمل  عليك  ي�صهل  فذلك  �صغرية،  اأهداف  جمموعة  اإىل 

واإجنازها.

اإ�شراف: نا�شر البداح
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خالد علي اليامي
�صركة �صبيماكو الدوائية

كتاب »التغيري من الداخل« ي�صكل 
كتاب  نوع خا�ض يف  تاأمالت من 
"العادات  ال�صهري  كويف  �صتيفن 
ال�صبع لأكرث الأ�صخا�ض فعالية"، 
يف  متخ�ص�ض  طبيب  وموؤلفه 
اأمرا�ض الكبد وجهاز اله�صم وهو 
الدكتور اأمين اأ�صعد عبده. هدف 
املوؤلف  يقول  كما  التاأمالت  هذه 
يف  )اجلاد(  الإن�صان  حتفيز  هو 
�صبحانه  اهلل  مااأودعه  ا�صتثمار 
فيه من طاقات �صخمة، واإخراج 

الإن�صان )غري الفعال( اإىل عامل الفاعلية والنتاجية.

من مميزات هذا الكتاب اأنه يربط هذه العادات بالكثري من الآيات 
كثريًا  اأن  اإىل  اإ�صارة مهمة  ال�صريفة، ويف ذلك  والأحاديث  الكرمية 
مما يطرح يف ال�صاحة الآن من منهجيات تطوير الذات هي تفعيل 
جميل ملعاٍن اإ�صالمية اأ�صيلة، جاء القراآن الكرمي وال�صنة ال�صحيحة 
بكثري منها، ومار�صها الأوائل وكثري من امل�صلمني املتميزين على مّر 
وعادات  كونية،  »�صنن  املوؤلف:  يقول  كما  العادات  لأن هذه  التاريخ. 
فهمها  فمن  الكون،  هذا  يف  �صبحانه  اهلل  بثها  واجتماعية،  طبيعية 
كناطح  فاإنه  وعاندها  �صادمها  ومن  ثمارها،  يانع  جنى  ورعاها، 

�صخرة، يدمي راأ�صه ول يوؤذي احلجر«.

عادة على حدة،  كل  يتحدث عن  اأن  الكتاب  املوؤلف يف هذا  ومنهج 
مبتدئًا ب�صرح مب�صط للفكرة الأ�صا�ض، مع اختيار بع�ض التطبيقات 
التي �صرحها كويف يف تو�صيح معنى هذه العادة. وبعد ذلك يجتهد 
يف طرح بع�ض التاأمالت والأفكار م�صتلهمًا روح ال�صريعة الإ�صالمية، 
النبي-�صلى اهلل عليه  النهاية تطبيقات عملية من حياة  ويذكر يف 

و�صلم- واأ�صحابه ر�صي اهلل عنهم.

اإليك اأخي املندوب �صبعة مفاتيح لتحملها معك كل يوم، وهي كفيلة 
باإذن اهلل اأن تفتح لك اأبواب عمالئك واأ�صدقائك.. 

املفتاح الأول
اليومي،  تعاملك  اأثناء  ال�صحر  مفعول  لها  فالبت�صامة  البت�صامة: 
وجتعلك حمبوبًا من الآخرين، وتذكر اأنك لن تخ�صر �صيئًا بالتب�صم، 
بل �صتك�صب الأجر فالر�صول الكرمي �صلى اهلل عليه و�صلم يحثنا على 

البت�صام لالآخرين )وتب�صمك يف وجه اأخيك �صدقة(.
املفتاح الثاين

حدين،  ذو  �صالح  فهو  بحذر،  الكالم  مع  تعامل  الكالم:  ح�صن 
ما  اعرف  تتحدث  اأن  وقبل  عليك،  ل  لك  يكون  حتى  وا�صتخدمه 

�صتقول.
املفتاح الثالث

يعطيك  الأمور  جميع  يف  التاأين  و  فالرتوي  العجلة:  وعدم  الرتوي 
ال�صفقات،  واإبرام  الجتماعات  يف  خا�صة  عليك،  تفوت  قد  فر�صة 

لذلك قبل اأي قرار: فكر وا�صت�صر وا�صتخر.
املفتاح الرابع

للنف�ض  خيانة  والكذب  ف�صيلة  فال�صدق  والعمل:  القول  يف  ال�صدق 
والذات قبل الآخرين.

املفتاح اخلام�س
ح�صن الأخالق دون زيف فاإنها جتلب لك ال�صعادة والر�صا وطماأنينة 

القلب. وتذكر اأن ح�صن اخللق له ميزان عظيم يف ديننا احلنيف.
املفتاح ال�شاد�س

املثابرة على العمل، وذلك ل بديل عنه لأنه مرتبطة بالإجناز والنجاح 
يف العمل، وال�صعادة يف احلياة، وحتقيق امل�صتقبل الناجح. واعلم اأن 
الت�صويف هو مفتاح الف�صل، فال توجل اأعمالك حتي ل ترتاكم، وحاول 

جدولة الأعمال الأ�صبوعية لتتمكن من ترتيب اأولوياتك.
املفتاح ال�شابع

وهذا  الكون  هذا  من  جزء  لأنك  وموؤثرًا،  وفعاًل  اإيجابيًا  ع�صو  كن 
العامل وهذا الوطن وهذه ال�صركة وهذا الق�صم، وكن علي يقني اأنك 

متى كنت موؤثرًا اإيجابيًا ف�صوف حتقق اأهدافك املن�صودة باإذن اهلل.



33

�شارع  وهو  ال�شويدي،  بحي  الهمذاين  الزمان  بديع  �شارع  يف 
ل يتجاوز عر�شة ثالثني مرتًا ول يتعدى طوله كيلومرتين 
ون�شف، تنت�شر ت�شع �شيدليات اأ�شغرها حتتل ثالث فتحات. 
�شل�شلة  متلك  ل�شركات  فروع  هي  ال�شيدليات  هذه  من  ثمان 

من ال�شيدليات. وهذه ظاهرة ل تخطئها العني يف كثري من 
الأمر  الطويلة منها والق�شرية، ورمبا كان  الريا�س:  �شوارع 

كذلك يف مدن اأخرى. 

هل  املتفجر؟  والنمو  املتزايدة  الأعداد  لهذه  املربر  هو  ما 
حت�شنًا  هناك  اأن  اأم  املر�شى؟  عدد  يف  هائلة  زيادة  هناك 
يف اخلدمات التي تقدمها ال�شيدليات؟ وماذا عن ال�شيادلة 
اجلهات  دور  واأين  يحدث؟  عما  را�شون  هم  هل  اأنف�شهم: 
من  �شيئًا  جتدون  قد  كثرية  اأ�شئلة  والت�شريعية؟  الرقابية 
اإجاباتها يف ال�شطور التالية، واإن مل جتدوا فلعلنا نكون قد 

جنحنا يف تقدمي روؤية واأفكار ملتخذي القرار.

حتقيق:
خالد امل�شبحي

ترقبوا 
افتتاح فرع ال�شيدلية

       رقم 370 يف ال�شمال 

Opening Soon
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ال�شحافة تنتقد
كان لفتًا اهتمام ال�صحف اليومية باحلديث عن هذه الظاهرة واإبراز 
مفارقاتها يف عدد من املواد التي ن�صرتها على مدى ال�صهور املا�صية، 
كتب  املري�ض«  اأو  ال�صيديل  يهدد  متوح�ض  »جتاوز  بعنوان  مقال  ففي 
تركي ال�صديري رئي�ض حترير جريدة الريا�ض يف �صهر �صفر املا�صي 
متناوُل بع�ض التجاوزات الأخالقية التي قال اإنه ل يخطر يف بالنا اأنها 
حتدث يف بالدنا، لأننا نتعامل مع معظم الأمور على اأننا جتمع ب�صري 
مبا  مثاًل  لذلك  و�صرب  غريه،  م�صاوئ  عن  اخلا�صة  النزاهة  ترفعه 
نوعية  وتبديل  الأدوية،  بع�ض  تركيب  يف  غ�ض  حول  اأخبار  من  يتداول 

جيدة من دواء اأو غذاء باأخرى متدنية وب�صعر اأعلى.
وي�صيف ال�صديري اأنه ا�صتغرب من حالة الذهول التي كان عليها �صيديل 
عربي يف �صيدلية كبرية امل�صاحة وممتلئة مبختلف اأنواع الحتياجات 
قال:  حزين؟..  هو  ملاذا  »�صاألته  يقول:  و�صواها.  والتجميلية  الدوائية 
انتظر نهاية العقد حتى اأترك هذا العمل.. قلت: غريبة، اأنت يف بلدك 

ل تتقا�صى اأكرث من مئة دولر بينما اأنت هنا تتقا�صى األف دولر - على 
الأقل - اأي اأكرث من ع�صرة اأ�صعاف مرتبك يف بلدك.. قال: لكنني من 
األف دولر.. كيف؟.. قال: عندما  اأكرث من  اأخ�صر ما هو  ناحية ثانية 
تنتهي مدة اأي دواء ومل يتم بيعه فاإن �صاحب ال�صيدلية يح�صم قيمته 
علي«.  فتق�صط  مرتبي  حجم  الأدوية  عدد  يفوق  واأحيانًا  مرتبي  من 
�صيدليتني  و�صاألت  اأ�صدقه..  مل  »�صراحة  م�صتغربًا:  ال�صديري  ويتابع 
متباعدتني عنه.. فقالوا: نعم هذا يحدث يف بع�ض ال�صيدليات.. رمبا 

يف اأكرثها.. هنا الكارثة.. املالك يريد الثمن وعلى ال�صيديل تزييف 
اإن  اأو تبديله بدواء لزبون ل يدقق فيما ا�صرتى.. بل  مدة ال�صالحية 
بع�ض املر�صى ل يذهب اإىل الطبيب متى كان ي�صكو من ا�صتفراغ طفيف 
اأو مغ�ض غري حاد اأو زكام اأو اإ�صهال حمدود، فال�صيديل هو الطبيب 
وهذه فر�صة للخروج من ماأزق املطاردة«. ويختم ال�صديري باأن ما كتبه 
املواقع،  متباعدة  �صيدليات  ثالث  من  اأخذتها  معلومات  ح�صيلة  هو 
ويطالب مبطاردة قا�صية ملثل هذا التالعب خ�صو�صًا واأن ال�صيدليات 
اأ�صبحت اأ�صبه ببقالة حيث ل تبيع الدواء فقط، ومع اأنه ل يرى يف ذلك 
خطاأ، فاإنه ي�صدد على اأن التع�صف يف التعامل مع ال�صيديل من مالك 

ال�صيدلية �صيجعل املري�ض هو ال�صحية الأوىل يف نهاية الأمر.

بعنوان )�صيدلية  �صعيد )طبيب( فكتب مقاًل  �صلمان بن  الكاتب  اأما 
قبالة  ب�صموخ  تقف  كانت  التي  ال�صيدلية  هذه  م�صتح�صرًا  �صبيب( 
وملاذا  ال�صيدلية  تلك  ذهبت  اأين  مت�صائاًل  وال�صاعة  ال�صفاة  �صاحة 
حمى  يف  خ�صو�صًا  ال�صم،  نف�ض  حتمل  اأخرى  �صيدليات  ُتفتتح  مل 
واحدة حتمل  �صيدلية  �صوى  فيها  يجد  مل  التي  املتكاثرة  ال�صيدليات 
ا�صما قدميًا وعريقًا يف جمال الأدوية وال�صيدلة،  كان النا�ض ي�صمعونه 
الأخبار.  نهاية  يف  املناوبة  ال�صيدليات  ذكر  عند  الإذاعة  يف  يوميًا 
وتكاثر غريب يف  ازدهار  يلحظه اجلميع من  ما  اإىل  الكاتب  ويتطرق 
ال�صيدليات، لدرجة اأنك –كما يقول- جتد بني كل �صيدلية و�صيدلية 
�صيدلية اأخرى!!! وقال باأنه يعرف الكثري من املواقع التي تتعاطى يف 
جتارة التجزئة كالبقالت تغريت اإىل �صيدليات، يجزم باأن معظمها مل 

يخ�صع لدرا�صة جدوى اقت�صادية ُتفيد بنجاحها.

بحكم  اأخرى  مالحظة  له  كانت  )معماري(  النعيم  م�صاري  الدكتور 
فيها  ويبدي   ،  « ومكتباتهم  �صيدلياتنا  بـ«  ملقالته  فعنون  اخت�صا�صه، 
مفارقة بني �صوارع بريوت التي بحث فيها عن �صيدلية لوجود احتقان 
يف قدميه نتيجة امل�صي الكثري فلم يجد اإل بعد �صوؤال النا�ض يف الأماكن 

مطالبات بتحويل ال�شيدليات اخلا�شة اإىل مراكز 
رعاية �شيدلية وحتديد امل�شافات بينها منعًا للتناف�س
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ليون  و�صارع  الأمريكية  اجلامعة  بني  الواقعة  )املنطقة  بها  مر  التي 
مرورا ب�صارع احلمرا(، وبني �صوراعنا التي تغ�ض بال�صيدليات حتى 
اأكرث من حمالت )البن�صر( والبقالت ول حتتاج لأحد  اأ�صبحت  اإنها 

اأن ي�صاأل عنها.

ويطرح ت�صاوؤًل م�صروعًا حول �صر هذا العدد ال�صخم من ال�صيدليات 
اأن جمتمعنا  »لبد  فيقول:  بالأ�صئلة  اأ�صبه  اإجابات  ويطرح  بالدنا،  يف 
يعاين من اأمرا�ض اأو اأوهام جتعله ي�صعر باملر�ض حتى اأن �صوق الدواء 
حتتل  ال�صيدليات  جعل  الذي  الأمر  للنظر  ملفت  ب�صكل  رائج  لدينا 
حياتنا  منط  يحكي  ذلك  اأن  اأو  مدننا«،  يف  الرئي�صية  ال�صوارع  اأركان 
اأن هناك مكتبة يف كل �صارع يف باري�ض، فاإن  واأ�صلوب تفكرينا، فكما 
هناك �صيدلية ومطعم وبقالة وحمل بن�صر يف كل �صارع يف الريا�ض اأو 
جدة اأو الدمام. ول يناف�صهم يف ذلك �صوى امل�صتو�صفات وامل�صت�صفيات 

اخلا�صة التي ل يكاد �صارع يخلو منها. 

وبروح مرحة يطرح الكاتب ال�صاخر يف جريدة احلياة حممد اليامي 
اقرتاحًا على اأ�صحاب ال�صيدليات بال�صتفادة من قرار اإغالق املحالت 
التجارية يف مدينة الريا�ض عند ال�صاعة الثانية ع�صر لياًل، وخ�صو�صًا 

والحتياجات  اخلبز  بع�ض  يوفروا  باأن  وذلك  الالفت،  انت�صارها  مع 
الغذائية للمواطنني يف ركن من ال�صيدلية حتت ا�صم »ركن احلمية«، 
واأن  �صيما  ل  لهم،  بالن�صبة  كبري  دخل  ذلك م�صدر  ي�صكل  اأن  ويتوقع 

اأكرثنا ل يتذكر احتياجات الت�صوق اإل يف اآخر حلظة!

واملجتمع يتفاعل
حممد اجلري�ض )موظف حكومي متقاعد( يقول باأنه لحظ يف الآونة 
الأخرية اأن ال�صيدليات اأ�صبحت ت�صغل حيزًا كبريًا يف ال�صوارع، فبدًل 
واأحيانًا  فتحات  خم�ض  اأو  اأربع  جتدها  فتحتني  اأو  فتحة  تكون  اأن  من 
ت�صغل كامل املحالت يف العمارة، واأنه مع هذا التو�صع مل يلحظ تطورًا 
يف اخلدمة، واإمنا مزيدًا من اجل�صع، كما لفت نظره كرثة امل�صتح�صرات 
التجميلية، فتجد اأنها تاأخذ م�صاحة كبرية من ال�صيدلية، بينما »يو�صع 
الدواء يف مكان اأو زاوية مظلمة ل ت�صلها الإ�صاءة اأو التكييف«، واأنها 
الفائدة  فيها  »لأن  راأيه  ح�صب  وذلك  الأول،  ال�صيديل  هّم  اأ�صبحت 
الأ�صعار  يف  والتالعب  التحايل  جمال  حيث  الوفري،  والربح  الكبرية 

موجود بعك�ض الدواء الذي �صعره حمدد«.

ورئي�ض  )م�صريف  املو�صى  نا�صر  بن  عبداهلل  الراأي  يف  معه  ويختلف 
اأن العدد احلايل يف حدود املعقول،  ق�صم باأحد البنوك( الذي يعتقد 

ال�صروري  من  واأن  املري�ض،  م�صلحة  يف  العدد  كرثة  اأن  يرى  اإنه  بل 
اأن  يرى  اأنه  الطارئة. غري  للحالت  تكون هناك �صيدليات مناوبة  اأن 
بع�ض ال�صيدليات بحاجة اإىل مزيد من الهتمام والرقابة خ�صو�صًا 
الروائح  بنف�صه وجود بع�ض  واأنه لحظ  والنظافة  التكييف  ناحية  من 

الغريبة داخل بع�ض ال�صيدليات.

املوجودين  اأغلب  »اإن  املو�صى  قال  باملري�ض،  ال�صيديل  اهتمام  وحول 
نحو  واإر�صاده  للمري�ض  الن�صح  لتقدمي  اهتمام  اأي  يعريون  ل  الآن 
فقط!«.  البيع  بغر�ض  وجدوا  اإمنا  وكاأنهم  للدواء،  الأمثل  ال�صتخدام 
كما �صدد املو�صى على �صرورة قيام وزارة ال�صحة بالرقابة على قيام 
الدواء خ�صو�صًا  ال�صيدليات ب�صرف  بع�ض  النظافة يف  بع�ض عمال 
موجود  غري  اأو  نائمًا  ال�صيديل  يكون  حني  املتاأخرة  الليل  �صاعات  يف 

بال�صيدلية.

يو�صف اليو�صف )طبيب بوزارة ال�صحة( يرى اأن انت�صار ال�صيدليات 
بهذه ال�صورة وبهذا الكم هو �صالح ذو حدين، فقد يكون من م�صلحة 
اأقرب مكان ومن  املواطن من حيث �صهولة احل�صول على الدواء من 
الكم  على  الرتكيز  يتم  بحيث  العك�ض  يكون  وقد  ال�صيدليات،  اأف�صل 
تقوم  عمله-  –بحكم  ال�صحية  ال�صئون  اأن  ويرى  الكيف.  من  اأكرث 
بجولت تفتي�صية ميدانية على كافة ال�صيدليات داخل مدينة الريا�ض 
وطلب  عليها  التنبيه  يتم  مالحظات  وجود  حال  يف  واأنه  وخارجها، 

تعديلها خالل فرتة زمنية حمددة، واإذا مل يتم ذلك فاإنها تغلق.

اأن  فيجد  الزراعة(  بوزارة  زراعي  )مهند�ض  احلميدي  �صالح  اأما 
الحتياج  من  واأكرث  بل  املطلوب،  من  اأكرث  احلايل  ال�صيدليات  عدد 
احلقيقي، ويرى اأنها مع كرثة انت�صارها متدنية الكفاءة؛ لأن غر�صها 

اأ�صبح جتاريًا بحتًا ومل يعد اإن�صانيًا، وكثري من ال�صيادلة العاملني بها 
واقعنا  تامة  »ب�صراحة  بقوله:  وي�صتطرد  واخلربة.  الكفاءة  حمدودو 

هنا يختلف عن واقع ال�صيدليات يف الدول املتقدمة«.

كما يتفق معه يف الراأي جماهد النوي�صر الذي يرى اأن امل�صكلة هي اأن 

النا�س يقولون اإن ال�شيدليات اأ�شبحت اأكرث من حمالت 
)البن�شر( والبقالت و)اأبو ريالني( يف ال�شوارع
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اأغلب مالك ال�صيدليات لي�صوا ب�صيادلة اأ�صاًل، 
واأن املالحظ يف الآونة الأخرية اأنها 
يفوق  انت�صارًا  ات�صرت 
بع�ض  يف 

اأن هذه امل�صاألة جد خطرية، واأنه يجب  الأحياء عدد البقالت. ويرى 
على اجلهات املخت�صة اأن لتدع جماًل لأ�صحاب ال�صيدليات ليح�صلوا 

على مرتبات موظفيهم من جيوب املر�صى الب�صطاء. 

بال�صئون  ب�صريات  )اأخ�صائي  الزغيبي  �صالح  يخالف  جهته  من 
ال�صحية بالريا�ض( راأي من �صبقوه، ويقول: »اإن كرثة عدد ال�صيدليات 
الذي  فالدواء  واملواطن،  املراجع  م�صلحة  من  هو  الواحد  ال�صارع  يف 
يكون م�صتوى  الثانية، وقد  الأوىل قد يجده يف  ال�صيدلية  ل يوجد يف 
الآخر  بع�صها  من  ال�صيدليات  بع�ض  يف  اأف�صل  والتكييف  النظافة 
اأن بع�ض ال�صيدليات تهتم  اإليه نف�صه، كما  فيختار املراجع ما ترتاح 
يجذب  مما  غريها  من  اأكرث  للمري�ض  املقدمة  اخلدمة  مب�صتوى 
على  ي�صدد  ولكنه  املتناف�صون(«.  فليتناف�ض  ذلك  اإليها، )ويف  املراجع 
اأن الهتمام مبظهر ال�صيدلية يجب اأن ل يطغى على م�صتوى اخلدمة 

التي تقدمها للمري�ض.

متعب بن ال�صليمان )طالب بالكلية التقنية( يقول اإن كرثة ال�صيدليات 
يف ال�صارع الواحد تذكره مبحالت »اأبو ريالني« التي تتالعب بامل�صتهلك 
للدخول،  جلذبه  اخلادعة  اجلمل  وكتابة  املغرية  اللوحات  و�صع  يف 
ومبجرد اأن يدخل يكون قد وقع يف امل�صيدة –على حد تعبريه- فيبداأ 
اأن  ويجد  جيبه.  من  النقود  ل�صتخراج  عديدة  بطرق  عليه  التحايل 
اأ�صلوب بع�ض ال�صيادلة ا�صتفزازي فهو يعامل املري�ض وكاأنه اأتى لأخذ 
وامل�صورة  الن�صح  تقدمي  اأما  اأنفه.  ورغم  �صيدليته  من  جمانًا  الدواء 

فريى اأنه بعيد جدًا.

اأما حممد ال�صراري فهو بدوره يطرح اأ�صئلة يطلب اإجاباتها، فيت�صاءل: 
يعمل يف �صيدلية  الوطن �صيدليًا  ابن  الأيام  يوم من  �صاهدت يف  هل 
خا�صة؟ اأين دور وزارة ال�صحة ما دام مالك ال�صيدليات )اأنت تعرف 

الطلبة  لقبول  التعقيدات  التعليم عن  وزارة  اأين  يا عزيزي(؟  الباقي 
ال�صعوديني لهذه املهن؟ ويقول اإن علينا اأن ل نلوم الآخرين، واأن نعتمد 

على اأنف�صنا كما يقول املثل: )ما يحك جلدك اإل ظفرك(.

واجلهات الرقابية تو�شح
والذي  1428هـ  لعام  ال�صحة  لوزارة  الإح�صائي  التقرير  يف 
كثري  ظهرت  ال�صعودية،  ال�صحف  اأغلب  ن�صرته 
اأبرزها  من  ولعل  املثرية،  الأرقام  من 
حقيقة اأن 99% من ال�صيادلة العاملني 
غري  من  هم  اخلا�صة  بال�صيدليات 
ال�صعوديني. واأكد التقرير اأن جمموع 
العام  القطاعني  يف  ال�صيادلة  عدد 
�صيدليًا   )15043( يبلغ  واخلا�ض 
منهم  ال�صعوديني  عدد  يتجاوز  ل 
الأطباء  عدد  يبلغ  حني  يف   ،%12.5
 .)%21.6( منهم  ال�صعوديني  الأطباء  ن�صبة  بلغت  طبيبًا   )47919(
وبني التقرير اأي�صًا اأن معدل الأطباء اإىل عدد ال�صكان بلغ 9.3 اأطباء 
لكل 10.000 ن�صمة، يف حني مل يتجاوز معدل ال�صيادلة 0.5 �صيديل 

لكل 10.000 ن�صمة.
وحني حتدثنا مع ال�صيديل ماجد البالع مدير اإدارة الرخ�ض الطبية 
ال�صيدليات  حول  الريا�ض  مبنطقة  ال�صحية  بال�صئون  وال�صيدلة 
اخلا�صة، اأو�صح اأن عدد ال�صيدليات اخلا�صة مبدينة الريا�ض وحدها 

املحافظات  يف  �صيدلية   424 اإىل  اإ�صافة  �صيدلية،   1578 اإىل  ي�صل 
واملراكز التابعة لها. وذكر اأن النظام ين�ض على حق ال�صيديل املتفرغ 
بامللكية الفردية لـ 30 �صيدلية على م�صتوى اململكة ولي�ض على م�صتوى 
املنطقة كما يظن البع�ض، كما يحق له عقد �صراكة مع الغري خلم�ض 
�صيدليات فقط كما ن�ض عليه النظام يف الفقرة )3-2-ل(: »ي�صرتط 
املكرمة،  مكة  الريا�ض،  مدن  يف  فقط  لل�صيدليات  الرتخي�ض  ملنح 
جدة، املدينة املنورة، اخلرب، الدمام. اأن يكون املالك اأو اأحد ال�صركاء 
امل�صاركة مع  تقت�صر  واأن  املهنة  له مبزاولة  �صعوديًا مرخ�صًا  �صيدليًا 
غري ال�صيديل على خم�ض �صيدليات فقط. ويف جميع الأحوال ل يجوز 

اأن يتجاوز عدد ال�صيدليات املرخ�ض بها عن ثالثني �صيدلية«.

الريا�ض  �صوارع  يف  املنت�صرة  ال�صيدليات  من  الهائل  العدد  وحول 
وغريها من املدن الكربى باململكة، قال البالع: »اإن التو�صع يف الأعمال 

املخت�شون يحثون امل�شئولني على ت�شجيع ال�شيدليات
 الفردية وتقنني �شال�شل ال�شيدليات
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اأن ي�صمل  التجارية يف القطاع اخلا�ض �صمل كل �صيء، ومن الطبيعي 
النظام  ي�صرتط  مل  حيث  منه،  الدوائي  وبالأخ�ض  الطبي  القطاع 
احلايل اأي م�صافة بني ال�صيدليات عند فتحها، وهو ما كان م�صرتطًا 

يف النظام القدمي«.

اخلا�صة  بال�صيدليات  العاملني  ال�صيادلة  كفاءة  مدى  يف  راأيه  وعن 
وم�صتوى اخلدمة الذي يقدمونه للمر�صى، اأفاد باأن اأي �صيديل يريد 
العمل يف هذا املجال �صواء من داخل اململكة اأو  خارجها فاإنه يخ�صع 
عليها عن  التي ح�صل  املوؤهالت  معادلة  ومنها  الإجراءات،  لعدد من 
طريق الهيئة ال�صعودية للتخ�ص�صات ال�صحية، وتقييمه علميًا وعمليًا 
من قبلها، وكذلك اجتياز الختبارات الالزمة ملزاولة املهنة، وبعد ذلك 
يتقدم بطلب الرتخي�ض النظامي مبزاولة املهنة من ال�صئون ال�صحية. 
واأن هذه الإجراءات ت�صمن باأن ل يعمل يف جمال املهنة من لي�ض موؤهاًل 

لذلك.

وال�شيادلة يلومون
الهاجري )�صيديل  الو�صع، فبدر  ال�صيادلة بدورهم ل يعجبهم هذا 
اأغلب  تركيز  ينتقد  الطبية(  فهد  امللك  مبدينة  الأطفال  مب�صت�صفى 
العاملني  باأن هّم  الكيف، ويقول  الكم دون  ال�صيدليات اخلا�صة على 
فيها مل يعد تقدمي امل�صورة الطبية والطريقة املثلى ل�صتخدام الدواء، 
بل احل�صول على اأكرب قدر من املبيعات والأرباح، واأن ذلك قد اأ�صاء 

ملهنة ال�صيدلة ومن�صوبيها، وينا�صد وزارة ال�صحة بت�صحيح الو�صع.

اإدارة  جمل�ض  وع�صو  اخلا�ض  بالقطاع  )�صيديل  الزامل  خالد  اأما 
اجلمعية ال�صيدلية( فريى اأن ال�صيدليات بو�صعها احلايل قد اأ�صبحت 
جتارية بحتة، تهتم باختيار املواقع وعدد الفتحات والديكورات، اأكرث 
املعلومة  وتقدمي  للمري�ض  املقدمة  اخلدمة  بجودة  اهتمامها  من 
وال�صت�صارة ال�صحيحة، واأن دور ال�صيديل الواقف يف ال�صيدلية –كما 
يرى من خالل املمار�صات ال�صائعة- مل يعد )الرعاية( ال�صيدلية بل 

)الدعاية( ال�صيدلية.

غايتهم  م�صتثمرين  وجود  اإىل  الكبري  النت�صار  هذا  الزامل  ويرجع 
اأ�صول  قيمة  لرفع  ال�صيدليات  من  عدد  اأكرب  افتتاح  اإىل  الو�صول 
�صركاتهم ومن ثم طرحها لالكتتاب العام، اأو اأنهم ي�صعون  للتعاقد مع 
�صركات التاأمني الطبي، ويرى اأنه مل يعد باإمكان ال�صيديل امل�صتقل اأن 
يناف�ض لأن اأ�صحاب هذه ال�صال�صل ي�صيقون عليه اخليارات ويرفعون 

اأ�صعار الإيجارات.

وحول اقرتاحاته لت�صحيح الو�صع، يرى اأن من ال�صروري الرتكيز على 
تاأهيل وتدريب ال�صيديل الواقف يف ال�صيدلية على التعامل مع ال�صعب 
ال�صعودي وفهم احتياجاته ح�صب املنطقة التي تود بها ال�صيدلية، واأن 
تكثف الرقابة ولو عن طريق التعاقد مع �صركات من القطاع اخلا�ض 

م�صتوى  رفع  بالإمكان  اأن  يرى  كما  املرورية،  احلوادث  بت�صليم  اأ�صوة 
)مثل  م�صتقلة  جهات  من  معيارية  �صهادات  منح  طريق  عن  اخلدمة 
اجلمعية ال�صيدلية اأو غريها( لل�صيدليات املتوافقة مع املعايري املهنية 
ال�صيدليات  ملنع  بيده  كان  لو  الأمر  اأن  اخلتام  ويوؤكد يف  ال�صحيحة. 
للتناف�ض يف تقدمي  اأي �صلعة غري الأدوية، لأن ذلك �صيدفعها  من بيع 
اأكرث ربحية بالن�صبة  اخلدمة، ولي�ض التناف�ض يف توفري ب�صائع اأخرى 

لها.
عبدالرحمن ال�صلطان )�صيديل بالهيئة العامة للغذاء والدواء( بدوره 
اللوائح  يف  املوجود  اخللل  على  باللوم  يلقي  فهو  اآخر،  منظورًا  ياأخذ 
ال�صحة،  وزارة  و�صعته  الذي  ال�صيدلنية  املن�صاآت  لنظام  التنفيذية 
ويوؤكد اأنه هو الذي اأدى اإىل بروز هذه املمار�صات اخلاطئة. ففي مقال 

كتبه يف جريدة الريا�ض تفاعاًل مع مقال رئي�ض التحرير الآنف الذكر، 
اإذ  البداية  منذ  ك�صيحة  ولدت  قد  اللوائح  هذه  باأن  ال�صلطان  يذكر 
�صدرت يف ب�صع وثالثني ورقة فقط!، بينما كان اأ�صا�ض م�صروع الالئحة 
اإجنازه جلان متخ�ص�صة �صارك بها عدد كبري من  الذي قامت على 
ال�صفحات.  هذه  اأ�صعاف  ع�صرة  يتجاوز  اخلربة  ذوي  ال�صيادلة 
املواطن  حماية  هو  كان  التف�صيل  ذلك  من  اللجان  هذه  هدف  واأن 
الدواء  توفري  تكفل  وحمددة،  وا�صحة  تنفيذية  لوائح  بناء  خالل  من 
و�صهولة الو�صول له، دون اإغفال �صمان هام�ض ربح معقول لل�صيدلية 
وموزع الدواء، بوا�صطة حتديد توزيع جغرايف متوازن لل�صيدليات، لكي 
املحيط،  جمتمعها  يف  وعلمي  توعوي  اإ�صعاع  مركز  ال�صيدلية  ت�صبح 
ل  بحيث  ال�صيدليات،  بني  امل�صافة  من  اأدنى  حد  حتديد  خالل  من 

اإح�شائيات وزارة ال�شحة توؤكد اأن 99% من ال�شيادلة 
العاملني بال�شيدليات اخلا�شة من غري ال�شعوديني 
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تنقلب ال�صيدلية اإىل وح�ض راأ�صمايل كا�صر، وتتبدل خدمات الرعاية 
ال�صيدلية اإىل مناف�صة جتارية غري �صريفة، وتتقهقر الأدوية يف معقلها 
الرئي�ض اإىل اأن تكون ال�صلعة الثانية اأو الثالثة يف ال�صيدلية، بعد مواد 
تفاجاأنا حينما  »لكننا  ال�صلطان:  وي�صيف  التجميل واحلليب وغريها! 
باملناف�صة  اأخل  امل�صافة مما  �صرط  بخلوها من  النظام  لوائح  �صدرت 
الأرجاء  وا�صع  بقالة  حمل  جمرد  اإىل  ال�صيدليات  وحّول  ال�صريفة 

يحتوي على قليل من الأدوية.« 

نقطة اأخرى انتقدها ال�صلطان، وهي اأن اللوائح خرجت مبفهوم جديد 
مفهوم  وهو  ال�صيديل،  على  ال�صيدليات  ملكية  اقت�صار  من  بدًل 

هذه  اأن  ذلك  من  والأدهى  امللكية،  يف  املواطن  ال�صيديل  م�صاركة 
اللوائح تطبق على فئات دون اأخرى، مما �صبب بروز م�صاكل وم�صاعب 
ل ميكن ح�صرها، واأدى اإىل ظهور �صال�صل ال�صيدليات الكربى، التي 
ل تقيم ملدينة ال�صيدلة واآدابها اأية اعتبار، وتدمري ب�صكل منظم اأعمال 
ال�صيادلة املواطنني ال�صباب! ويت�صاءل يف اخلتام: هل ي�صتطيع �صيديل 
بجوار  بنف�صه  فيها  ويقف  اخلا�صة  �صيدليته  يفتتح  اأن  �صاب  �صعودي 
ول  الكربى؟!  ال�صيدليات  �صال�صل  لإحدى  تتبع  �صيدلية �صخمة جدًا 

�صك اأن الإجابة وا�صحة.

ال�صحة  وزراء  ملجل�ض  التنفيذي  املكتب  نظم  املا�صي  �صفر  �صهر  يف 
للرعاية  اخلليجية  )الندوة  يومني  مدى  على  التعاون  جمل�ض  لدول 
ال�صيدلية يف �صيدليات املجتمع ودور ال�صيديل(، والتي عقدت مبدينة 
الريا�ض. وقد �صارك يف هذه الندوة نخبة من اخلرباء واملتحدثني من 
منظمة ال�صحة العاملية وال�صويد وبريطانيا ممن لديهم خربة وا�صعة 
يف هذا املجال، عالوة على عدد كبري من ال�صيادلة وامل�صئولني بدول 
جمل�ض التعاون بواقع خم�صة من كل دولة، كما �صارك م�صئولو الرعاية 
الطب  كليات  ال�صعودية وممثلون عن  ال�صحة  وزارة  ال�صيدلية  من 

امل�صلحة  والقوات  الأمن  وقوى  الوطني  باحلر�ض  الطبية  واخلدمات 
وال�صحة املدر�صية بالإ�صافة اإىل م�صاركة فاعلة من �صيادلة القطاع 

اخلا�ض.

باإن�صاء  ال�صحة  وزراء  لقرارات  تنفيذًا  الندوة  انعقاد هذه  وقد جاء 
واملوافقة  اخلليجية،  ال�صحة  وزارات  يف  ال�صيدلية  للرعاية  اإدارة 
لتطويرها.  ال�صرتاتيجية  واخلطط  ال�صيدلية  الرعاية  معايري  على 
ومن جمالت التطوير الهامة التي راأى املكتب البدء بها ال�صيدليات 
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الأهلية، نظرًا للدور الكبري الذي تقوم به يف تقدمي اخلدمة ال�صحية، 
ل  احلكومية،  اجلهات  على  العبء  تخفيف  يف  اإ�صهامها  واإمكانية 
الذي  التعاون  جمل�ض  دول  يف  الأهلية  ال�صيدليات  عدد  مع  �صيما 
يفوق بكثري5،000 �صيدلية. وقال املكتب اإنه بالنظر اإىل هذا الرقم 
وبالرجوع اإىل اأن معدل العاملني يف كل �صيدلية اثنان من ال�صيادلة، 
يعني اأن هناك ع�صرة اآلف �صيديل مل يتم ال�صتفادة منهم يف تعزيز 
املمار�صة  معايري  انعدام  ظل  يف  �صيما  ل  العامة،  ال�صحة  مفاهيم 

املهنية.

وبعد اختتام فعاليات هذه الندوة تو�صل امل�صاركون اإىل عدة تو�صيات 
منها ما يخ�ض قطاعات بعينها، ومنها تو�صيات عامة. ففيما يتعلق 
بوزارات ال�صحة، طالبت الندوة بتطوير الت�صريعات ال�صيدلنية مبا 
ي�صمن تطوير املمار�صة املهنية يف �صيدليات املجتمع، ودعم اإدارات 
لتنفيذ برامج الرعاية  املالية  الرعاية ال�صيدلية بالكفاءات واملوارد 
ال�صيدلية يف امل�صت�صفيات واملراكز ال�صحية و�صيدليات املجتمع. كما 
�صددت الندوة على اأهمية تقنني افتتاح �صيدليات املجتمع من حيث 
حلماية  ال�صيدليات  بني  امل�صافات  وحتديد  اإن�صائها  اأماكن  حتديد 
اخلدمات.  تقدمي  لتح�صني  التجارية  ال�صغوط  من  ال�صيدليات 
يف  القرار  اتخاذ  م�صتويات  جميع  يف  ال�صيادلة  مب�صاركة  وطالبت 
وا�صرتاط  ال�صيدلية،  الرعاية  تطبيق  على  للعمل  ال�صحة  وزارات 
�صاعات تعليم م�صتمر لإعادة ترخي�ض ال�صيادلة يف القطاع اخلا�ض. 
اإ�صافة اإىل الطلب من الوزارات باإجراء درا�صة للعالقة بني �صركات 
منع  بغر�ض  وذلك  املوجودة،  ال�صيدليات  و�صل�صلة  ال�صحي  التاأمني 

احتكار الدواء واأن ل يوؤثر ذلك على توفر الدواء وطريقة و�صفه. 

اأما كليات ال�صيدلة، فقد طالبتها الندوة بت�صمني مناهجها املقررات 
املهارات  على  الطالب  تدريب  ت�صمن  التي  التدريبية  والربامج 
واملتطلبات التي يحتاج اإليها ال�صيديل يف �صيدليات املجتمع، وتكثيف 
الأبحاث التطبيقية يف جمال الرعاية ال�صيدلية و�صيدليات املجتمع 
وا�صتحداث كرا�صي لالأبحاث يف هذا املجال، اإ�صافة اإىل ا�صتحداث 
الربامج التدريبية يف جمال الرعاية ال�صيدلية لل�صيادلة املمار�صني 
وتبني ن�صر مفهوم الرعاية ال�صيدلية يف �صيدليات املجتمع، مع العمل 
على �صرعة �صد العجز يف الكفاءات ال�صيدلية املطلوبة ل�صوق العمل. 

كما طالبت الندوة اللجان الطبية وال�صحية يف الغرف التجارية بتبني 
والتاأكيد على  رعاية �صيدلية،  اإىل مراكز  املجتمع  حتويل �صيدليات 
ال�صيدلية  الرعاية  اإدارات  مع  بالتعاون  ال�صيدليات  �صال�صل  مالك 
يف  ال�صيدلية  الرعاية  لتطبيق  واملكانية  الفنية  املتطلبات  و�صع  يف 
املجتمع  �صيدليات  مالك  اإلزام  اإىل  اإ�صافة  املجتمع.  �صيدليات 
مبنح ال�صيادلة وفنيي ال�صيدلة احلق يف ح�صور الربامج التعليمية 
تبني  و�صرورة  ال�صيدلية،  الرعاية  لتقدمي  توؤهلهم  التي  والتدريبية 

الأدوية  و�صركات  وكالء  قبل  من  لالأدوية  الأخالقي  للت�صويق  ميثاق 
والأخالقي،  املهني  اجلانب  على  التجاري  اجلانب  تغليب  وعدم 
ال�صحة  ووزارات  للتعاون  ال�صيدليات  مالك  بني  العالقة  وتفعيل 
املوجهة  التوعية  وحمالت  التوعية  برامج  تنفيذ  يف  املجل�ض  بدول 
اإدارات  للتعاون مع  ال�صيادلة يف �صيدليات املجتمع  للجمهور، وحث 
الرقابة الدوائية يف الدول الأع�صاء للم�صاركة يف برامج ر�صد الآثار 

اجلانبية لالأدوية.

اجلمعيات املهنية واملجال�ض العلمية بدورها كانت حا�صرة يف تو�صيات 
الفنية  املتطلبات  و�صع  يف  بالإ�صراع  الندوة  طالبتها  اإذ  الندوة، 
ال�صيدلية،  الرعاية  لتقدمي  املجتمع  �صيدليات  ل�صيادلة  والتدريبية 
ب�صيادلة  اخلا�صة  امل�صتمر  ال�صيديل  التعليم  برامج  وا�صتحداث 
املجتمع مع الرتكيز على تقدمي الرعاية ال�صيدلية. ف�صاًل عن القيام 
والتن�صيق  املجتمع،  �صيدليات  قطاع  لتطوير  البحثية  بالدرا�صات 
والتعاون مع وزارات ال�صحة ل�صمان تطوير قطاع �صيدليات املجتمع 

واحلد من ال�صغوط التجارية على ال�صيادلة. 

التنفيذي  املكتب  الندوة  مطالبة  الأخرى:  الهامة  التو�صيات  ومن 
ملجل�ض وزراء ال�صحة اخلليجي بحّث اجلامعات والهيئات املهنية يف 
الو�صف  مبمار�صة  ال�صيديل  قيام  اإمكانية  بدرا�صة  الأع�صاء  الدول 
املهنية  وال�صوابط  للمعايري  وفقًا  املر�صية  احلالت  لبع�ض  الدوائي 
يف  جديدة  �صيا�صة  ل�صياغة  �صنة  خالل  مرئياتهم  وتقدمي  العاملية، 
بابتكار  ومطالبتها  املتقدمة،  الدول  ممار�صات  تواكب  ال�صدد  هذا 
مثل  وال�صيادلة(  )الأطباء  فئتي  بني  والتوا�صل  للتعاون  قنوات 
املحا�صرات من اجلانبني، من  واإلقاء  العمل  وور�ض  النقا�ض  حلقات 
اأجل تكامل اأف�صل يف املهام العلمية واملهنية وذلك لأن هناك ق�صور 
يف التوا�صل ما بني �صيادلة املجتمع  من ناحية والأطباء يف القطاع 
اخلا�ض واملراكز الطبية والعيادات اخلا�صة من ناحية اأخرى، وتنبيه 
خدمات  احتكار  حماذير  اإىل  املعنية  والهيئات  ال�صحية  ال�صلطات 
ال�صيدلة يف املجتمع من قبل �صركات حمدودة، وم�صاندة ال�صيدليات 

الفردية وامل�صتقلة لأداء دورها الإن�صاين وك�صب ولء املري�ض. 
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قرابة  ل�شيقة  مالزمة  طا�شكندي  يا�شر  الدكتور  لزمت 
�شلطان  مدينة  يف  ال�شيدلية  طاقم  قاد  حيث  �شنوات،  اأربع 
الإن�شانية لتطبيق جميع اخلدمات ال�شيدلية املثلى، و�شاهم 
امل�شرتكة  العتماد  هيئة  من  العتماد  على  ح�شولها  يف 
وتخطيطه  الإدارية  د/يا�شر  حنكة  مهدت  وقد   .)JCIA(
ال�شرتاتيجي لتطبيق الرعاية ال�شيدلية يف اأول م�شت�شفى 
خالل  واأن�شئت  الأو�شط،  ال�شرق  يف  احلجم  بهذا  تاأهيلي 
وال�شيدلة  املخزون  ملراقبة  اأق�شام  لل�شيدلية  اإدارته 

الإكلينيكية ومركز ملعلومات الأدوية. 

م�شت�شفى  يف  اأقيمت  عمل  ور�شة  ح�شرت  ب�شنوات  ذلك  بعد 
ديل  مركز  من  معتمدًا  مدربًا  اأمامي  فوجدت  الأمن،  قوى 
القيادة  مهارات  بتميز  يقدم  للتدريب،  العاملي  كارنيجي 
بحلة  ولكن  ذاته  د/يا�شر  راأيت  اليوم  ذلك  يف  لل�شيديل. 
�شر  عن  �شاألته  وحني  املحرتف.  املدرب  حلة  وهي  جديدة، 
حيث  احل�شور  تفاعل  اإىل  ذلك  اأرجع  التدريب  يف  جناحه 
ال�شيدلة  ملهنة  كمدرب  وتفهمه  الأهم،  العامل  اعتربه 
واحتياجاتها، وحما�س امل�شاركني للمهنة وتطلعاتهم للقيام 
لل�شيادلة  الأ�شرار  هذه  من  مزيد  ولإف�شاء  قيادي.  بدور 

وال�شيدلنيات تابعوا ما دار خالل هذا احلوار.

لك  اأن  عرفت  قرب،  عن  بك  واحتكاكي  معرفتي  خالل  من 
�شغفًا بالتدريب. ولكن ماذا عنك: كيف ا�شتطعت اأن تالحظ 

هذه املهارة يف ذاتك؟
ببع�ض  تاأثرت  فقد  يل،  بالن�صبة  املمتعة  اجلوانب  اأحد  هو  التدريب 
املهني،  م�صاري  بداية  يف  معهم  عملت  اأو  تدربت  الذين  ال�صيادلة 
واأذكر منهم على �صبيل املثال د/اآدم كفيجي، د/حممد اليماين، د/

اإقبال مايت، د/لو�صيا جيم. وحني بداأت العمل يف م�صت�صفى قوى الأمن 
كنت اأتوىل تدريب طالب كلية ال�صيدلة، وحر�صت اأي�صًا على امل�صاركة 
ال�صيدلية  اخلدمات  اإدارة  تقدمها  كانت  التي  التدريبية  الربامج  يف 
الإ�صادة  اأن�صى  ول  ال�صيادلة،  وم�صاعدي  لل�صيادلة  بامل�صت�صفي 
ال�صيدلية  اخلدمات  اإدارة  مدير  الفريح  اإبراهيم  ال�صيديل/  بدور 
الوليات  يف  درا�صتي  واأثناء  الوقت.  ذلك  يف  الأمن  قوى  مب�صت�صفى 
على  منهم  املتميزين،  ال�صيادلة  من  العديد  يد  على  تدربت  املتحدة 
وقد  جيفري،  د/بول  كورميري،  د/جون  فينلي،  د/ربيكا  املثال  �صبيل 
اأهتم بهذا اجلانب من املهنة.  اإيجابي علي مما جعلني  اأثر  كان لهم 
كما اأن ممار�صتي للتايكواندو كمتدرب ومدرب ل�صنوات عديدة اأ�صهم 

يف تنمية حمبتي للتدريب.

وممار�شتك  ال�شيدلنية  درا�شتك  من  �شنوات  بعد  ولكن 
الإدارة،  جمال  يف  وانخراطك  املتخ�ش�شة  الإكلينيكية 
لحرتاف  واجتهت  ال�شيدلة،  ممار�شة  عن  جانبًا  تنحيت 
التدريب. فهل ترى اأنك ابتعدت بهذا عن املهنة، وهل لك اأن 
التدريب من خالل  حتدثنا عن ديل كارنيجي الذي متار�س 

براجمه التدريبية؟
اأدائي يف التدريب خالل ال�صنوات ال�صابقة �صواء كان  اإىل  اإذا نظرت 
يف جمال ال�صيدلة اأو خارجها، فاإين اأ�صعر بال�صعادة يف هذا اجلانب 
اأكرث من اأي جانب مهني اآخر. فب�صكل خا�ض اإذا عملت مع �صخ�ض ل 
بعد  يتقنها  اأن  ا�صتطاع  ثم  مهارة حمددة  اأو  مهمة  يوؤدي  اأن  ي�صتطيع 

اإ�شراف: عبداللطيف العقيفي 
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فرتة، فهذا يجعني اأ�صعر بال�صعادة، واأ�صت�صعر بذلك نعمة من نعم اهلل 
عز وجل علّي. فال�صيدلة مهنة رائعة، ولها جوانب متعددة كما ل يخفى 
عليك، والتدريب هو اأحد اجلوانب املهمة لهذه املهنة وهو جانب ممتع 

كما تعلم، واأنت �صخ�صيًا مار�صت هذا اجلانب ولك فيه اإبداعات.
يف   1888 عام  مواليد  من  اأمريكي  فهو   Dale Carnegie اأما  
ولية مي�صوري، تخرج من كلية وارنزبريج للمعلمني، ثم اجته للعديد 
يف  ال�صخ�صية  املهارات  لتطوير  كمدرب  ويبدع  لي�صتقر  املجالت  من 
الوليات املتحدة. وله العديد من الكتب التي مازالت تطبع وتباع بلغات 
اأ�صهرها: »كيف توؤثر على الآخرين وتك�صب الأ�صدقاء« و  خمتلفة من 
»دع القلق وابداأ احلياة«. وقد اأ�ص�ض معهدًا للتدريب با�صمه، وبعد وفاته 
تولت زوجته ثم ابنته اإدارة املعهد، ويوجد حاليًا اأكرث من 3000 مدرب 
وبع�ض  العامل،  حول   Dale Carnegie برامج  لتقدمي  معتمد 
الربامج التي تقدم حاليًا لها اأكرث من 95 �صنة ومازالت بنف�ض النجاح 
 Dale Carnegie Arabia والإقبال عليها متزايد. بالن�صبة لـ
التي اأعمل معها، فلها من العمر قرابة الأربع �صنوات وهي تنمو وتتطور 

ب�صكل �صريع وهلل احلمد.

خطة للنجاح الوظيفي
لر�شم  بحاجة  التخرج  حديثو  وال�شيدلنيات  ال�شيادلة 
خطة للنجاح والتدرج الوظيفي. مباذا ميكن اأن تن�شحهم يف 

هذا الإطار؟
ما  املتعددة  لها من اجلوانب  املهنة  باأن هذه  ويعلم اجلميع  تعلم  كما 
بحاجة  التخرج  حديث  فال�صيديل  لذا  احلمد.  وهلل  مميزة  يجعلها 
اإىل اأن يتعرف على املجالت املختلفة �صواء خالل فرتة التدريب قبل 
تقيمها  التي  املختلفة  العلمية  اللقاءات  اأو من خالل ح�صور  التخرج، 

ميكننا  ل  كما  املوؤ�ص�صات،  من  وغريها  ال�صعودية  ال�صيدلية  اجلمعية 
اأ�صاتذة اجلامعة  اأن نغفل دور احلوار مع ال�صيادلة ذوي اخلربة من 

واملمار�صني وغريهم.
اإن ر�صم خطة م�صتقبلية يجب اأن يتما�صى مع روؤية ال�صيديل مل�صتقبله 
املهني، وهنا ميكن لل�صيديل ال�صتعانة مبن لهم خربة فيكون مر�صدًا 
له Mentor ليقدم له بع�ض الإ�صاءات التي ت�صاعده يف اإكمال خطته 
باإذن اهلل، ومن ثم ي�صتعني باهلل ويبداأ العمل على تنفيذ اخلطة. كما 
ل  قد  التي  ال�صخ�صية  املهارات  بع�ض  تنمية  اأي�صًا  ال�صروري  من  اأن 
ميكن اكت�صابها خالل الدرا�صة الأكادميية والتي نحتاجها ب�صكل عام 
بورتر  مايكل  الربوفي�صور  اأن  املنا�صبة  بهذه  واأذكر  العمل.  �صوق  يف 
MIT حتدث يف موؤمتر »التناف�صية«  للتقنية  من معهد ما�صا�صو�صت�ض 
العديد  له  ودعي   2008 عام  لال�صتثمار  العامة  الهيئة  اأقامته  الذي 
باأنه  الفتتاحية  الكلمة  يف  فقال  العاملي،  امل�صتوى  على  القياديني  من 
اأف�صل ع�صر دول عامليًا  تكون واحدة من  ت�صعى لأن  اململكة  اإذا كانت 
املهارات  بتنمية  تهتم  اأن  يجب  فاإنه  الأموال،  روؤو�ض  ا�صتقطاب  يف 

ال�صخ�صية يف �صوق العمل.

وماذا عن زمالئنا الذين اأم�شوا عدة �شنوات يف ممار�شة املهنة 
بحكم  تن�شحهم  مباذا  ال�شيدلية.  اخلدمات  مدراء  وكذلك 

خربتك املتنوعة يف م�شت�شفيات القطاع العام واخلا�س؟
بها، وهم  اأدوار كثرية يقومون  لهم  املختلفة  القطاعات  ال�صيادلة يف 
اأعلم مني مبا يقدمونه من خدمات للمجتمع، ول�صك باأنهم ي�صتحقون 

ما نحتاجه ك�شيادلة هو العمل بروح الفريق
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ال�صكر اجلزيل على جهودهم. ولعلنا نحتاج ك�صيادلة اأن نعمل بروح 
الفريق، فهذا بالتاأكيد �صيزيد من اإنتاجيتنا، ويعني على تطوير مهنتنا 
لالأف�صل باإذن اهلل. اأما اإدارة ال�صيدلية فلها جانبان: قيادي واإداري، 
ولعل من التحديات التى كانت تواجهني يف بع�ض الأحيان املوازنة بني 
اجلانبني. فتحفيز املوظفني اأمر هام من اأجل دميومة العمل، وكذلك 
تعدد  امل�صت�صفيات حيث جند  املوظفني خ�صو�صًا يف  قيم  مع  التعامل 
اجلن�صيات واخللفيات الثقافية املختلفة. لذا لعله من الأمور املهمة اأن 
يتفهم القيادي القيم التي حترك من حوله والتعامل معهم من خالل 

قيمهم، الأمر الذي قد ل يكون �صهاًل يف بع�ض الأحيان.

تنقالتك الوظيفية من القطاع العام اإىل القطاع اخلا�س ل 
بد اأنه كان لها هدف. فهل لنا اأن نعرفه؟

النتقال ب�صكل عام من مكان لآخر لبد اأن يكون له دوافع كما تف�صلت. 
ويف حالتي كانت الدوافع مهنية، حيث كانت فر�صة لأكت�صب خربة يف 
اأ�صيف للموؤ�ص�صة التي �صاأعمل بها ما  العمل يف القطاع اخلا�ض، واأن 

يتي�صر يل اإ�صافته.

جوانب اأخرى
يا�شر  الدكتور  عن  ال�شيادلة  يعرفها  ل  جوانب  هناك 

طا�شكندي. حبذا لو �شلطت عليها بع�س ال�شوء. 
�صاأتطرق اإن اأذنت يل اإىل هوايتني مار�صتهما يف ال�صابق لعدة �صنوات، 
مع  التايكواندو  يف  بداأت  فقد  والفرو�صية.  التايكواندو  ريا�صة  وهما 
بداية دخويل جلامعة امللك �صعود عام 1980م ومار�صت هذه الريا�صة 
اأثناء  1995م  الرابعة  الدرجة  الأ�صود  احلزام  على  ح�صلت  حتى 
درا�صتي يف بالتيمور – مرييالند، حيث اأ�صبحت مدرب تايكواندو بعد 
ح�صويل على �صهادة الدرجة الرابعة من الحتاد العاملي للتايكواندو. 

اأما ريا�صة الفرو�صية فقد مار�صتها لعدة �صنوات خ�صو�صًا يف اأمريكا، 
هذا  يف  والتحكم  اخليل  مع  التوا�صل  اأن  حيث  جميلة،  ريا�صة  وهي 
املخلوق القوي تنمي جوانب دقيقة يف مهارات التوا�صل لدى الإن�صان، 
علم  الذي  وتعاىل  �صبحانه  اخلالق  يتدبر يف عظمة  ال�صخ�ض  وجتعل 
اخليل العديد من ال�صفات املميزة. وهنا �صاأحتدث عن خطاأ ارتكبته 
وهو اأنني ان�صغلت عن هذه الريا�صة منذ �صنوات لأ�صباب عديدة، وكان 

لهذا اخلطاأ ثمنه.

مرت يف حياتك العديد من ال�شخ�شيات التي كان لها ف�شل يف 
رقيك وتطوير م�شتواك املهني والوظيفي. فاإىل من تود اأن 

ت�شري يف هذا ال�شدد؟
ا�صتثناء،  بال  جميعهم  ال�صيدلة  كلية  يف  اأ�صاتذتي  اإىل  اأ�صري  اأن  اأود 
فلهم جميعًا الف�صل علي بعد اهلل �صبحانه وتعاىل. واأذكر منهم على 
د/ الر�صود،  د/خالد  حامد،  د/اإ�صماعيل  احل�صر  ل  املثال  �صبيل 
هناك  اأن  كما  ال�صورى.  د/ح�صن  باوزير،  د/�صالح  ال�صعيد،  من�صور 
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بع�ض الإخوة من ال�صيادلة الذين كنت اأ�صتعني باآرائهم مثل د/يو�صف 
ع�صريي ود/حامت خمتار وغريهم مما ل يت�صع املجال لذكرهم جميعًا. 
لقد كان لهم الأثر الطيب على م�صاري املهني، واأقول لهم جزاكم اهلل 
اأن  املو�صوع  هذا  يف  واخلال�صة  امل�صتمر.  دعمكم  على  جميعًا  خري 
الإن�صان الناجح يحتاج اإىل من يعطيه الراأي يف العديد من الأمور من 

وقت لآخر.

ال�شيدلية  اجلمعية  عن  الأيام  هذه  بعيدًا  نراك  ملاذا 
ال�شعودية، وما هي القرتاحات التي تقدمها للجمعية  من 

الناحية الإ�شرتاتيجية ؟
تردد،  بدون  لديهم  ما  كل  يقدمون  الذين  لها رجالها  دائمًا  اجلمعية 
اأقدر  لعلهم  من  جاء  ثم  الزمن  من  لفرتة  ال�صرف  بهذا  حظيت  وقد 
ا�صتطاعتي  اإذا كان يف  الوقت احلايل، ولكن  الأمر يف  مني على هذا 
القائمون على اجلمعية  والزمالء  باإذن اهلل.  ف�صاأفعل ذلك  امل�صاهمة 

اليوم على دراية تامة مبا حتتاجه اجلمعية، ولكن من باب الن�صيحة 
للم�صلمني -كما اأمر اهلل �صبحانه وتعاىل- اأقول لهم اإن مهنة ال�صيدلة 
املهنة  هذه  يف  الإن�صانية  العالقات  وثقنا  وكلما  اأوًل  اإن�صانية  مهنة 

�صتزداد تاألقًا، مما ينعك�ض علينا ك�صيادلة ب�صكل اإيجابي.

- بكالوريو�ض ال�صيدلة - جامعة امللك �صعود - 1986م.
 )University of Maryland at Baltimore( من جامعة مرييالند )PharmD( دكتور �صيديل -

.Boston University Medical Center يف Residency برنامج  واأكمل  – 1996م. 
- عمل يف عدد من امل�صت�صفيات احلكومية: م�صت�صفى قوى الأمن، وم�صت�صفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث بالريا�ض، 

وم�صت�صفى القوات امل�صلحة بالريا�ض. والقطاع اخلا�ض: م�صت�صفى اململكة، مدينة �صلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإن�صانية.
- رئي�ض جلنة البحث العلمي والتعليم امل�صتمر اجلمعية ال�صيدلية ال�صعودية يف دورة املجل�ض ال�صاد�صة.

.)Dale Carnegie Training( مدرب معتمد للتدريب الإداري ب�صركة ديل كارنقي -

من املهم اأن يعرف القيادي القيم التي حترك من حوله

من هو يا�شر بن عبدالعزيز طا�شكندي؟

وماذا تنوي اأن تقدم ملهنة ال�شيدلة من مزيد اأم اأنك اكتفيت 
مبا قدمته يف الأعوام ال�شابقة، واإن كان هذا هو احلال فماذا 

ننتظر من الدكتور يا�شر يف جماله اجلديد؟
ال�صالح  فيه  ملا  �صيدلنية  موؤ�ص�صة  اأي  مع  للتعاون  ا�صتعداد  على  اأنا 
هذه  مع  يتنا�صب  والأ�صلوب  العام  ال�صالح  هو  الق�صد  مادام  العام 
املهنة، ون�صاأل اهلل عز وجل اأن يقدم ما فيه اخلري للجميع. وال�صكر لك 
وجلميع القائمني على هذه املجلة، وا�صاأل اهلل اأن يبارك يف جهودكم 

واأن يجعلها يف موازين ح�صناتكم.



الإ�شدار الثاين�شل�شلة اإ�شدارات التثقيف الدوائي

كيف تتناول دواءك: 
الطرق املثلى ل�شتخدام 
الدواء ب�شكل اآمن وفعال

يو�شح للمر�شى كيفية تناول الأدوية 
باأ�شكالها ال�شيدلنية املختلفة:

- ملاذا تتعدد اأ�شكال الدواء؟
- كيف تتناول الأدوية عن طريق الفم: الأقرا�س، 

الكب�شولت، الأ�شربة، املعلقات، امل�شتن�شقات
- كيف ت�شتخدم قطرات ومراهم العني وقطرات الأذن 

وهالم الأنف والبخاخات ال�شائلة؟
- كيف ت�شع املراهم والكرميات والتحاميل وكيف 

حتقن حتت اجللد؟
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»معهد  قدم  املا�صي،  فرباير  �صهر  يف  عقد  الذي   2009 دافو�ض  موؤمتر  خالل 
ما�صا�صو�صت�ض للتقنية« ندوة حملت عنوان »خمترب الأفكار« تناول اأحد حماورها 
 .BioMechatronics »مو�صوع »الآلت امليكانيكية الإلكرتونية البيولوجية

من مناذج هذه الآلت الرقاقات التي ُتزرع يف اأدمغة امل�صابني مبر�ض »باركن�صون« 
فتعمل بدياًل ملا فقده الدماغ من اأع�صاب، ومنها الرقاقات التي ُتدير الأطراف 
ال�صطناعية امليكانيكية، بحيث تت�صل مع نهايات الأع�صاب الوا�صلة اإىل الطرف 
نقل  واأ�صلوبه يف  �صاحبها  م�صي  اإىل طريقة  التعّرف  املفقودبطريقة متكنها من 
وكاأنها طرف »طبيعي«  تعمل  فتقّلدهما، بحيث  والتكاء عليهما  قدميه ورفعهما 

مت�صل بدماغ �صاحب الطرف املقطوع.

من  لي�صبح  الآلت  تلك  �صنع  املعرفة حول طرق  ن�صر  �صرورة  املخت�صون  وراأى 
امل�صتطاع �صنعها يف البلدان التي حتتاجها، ولحظوا اأن رفع قدرة املري�ض على 
مالحظة حاله بنف�صه يتطلب اأن تكون الكثري من التقنيات الإلكرتونية والرقمية 
العموم، خ�صو�صًا  متناول  الإن�صاين يف  للج�صد  ال�صحية  بقيا�ض احلال  املت�صلة 
التقنيات  تلك  ن�صر  اأن  اإىل  ونّبهوا  اجل�صم.  يف  تزرع  اأو  يدويًا  حتمل  التي  تلك 
الإلكرتونية واأدواتها من �صاأنه خف�ض تكلفة الرعاية ال�صحية، ولي�ض العك�ض كما 

قد يبدو للوهلة الأوىل.

كما تناولت الندوة اأي�صًا بحوث Nanotechnology وعالقاتها بالرعاية 
اإلكرتونية  اأداة  ل�صنع  التو�صل  بعيدًا  يعد  مل  اأنه  اخلرباء  يرى  حيث  ال�صحية. 
اأنحاء اجل�صد وتعطي  الدموية، لتدور يف  الدورة  فائقة ال�صغر ميكن حقنها يف 
العقبة  اأن  ولحظوا  املختلفة.  وتراكيبه  اأن�صجته  اأحوال  عن  دقيقة  معلومات 
�صنع  مرحلة  من  النتقال  �صعوبة  يف  تتمثل  التقنيات  تلك  انت�صار  يف  الرئي�صة 
مناذج من الأدوات املتطورة اىل مرحلة ت�صنيع تلك النماذج وحتويلها اإىل �صلع 
التقنيات  مهند�صي  بني  البّناء  التفاعل  من  مزيد  على  وا  وح�صّ للتداول،  قابلة 
املجال  هذا  اأن  اإىل  واأ�صاروا  والبيولوجي،  ال�صحي  املجال  يف  والخت�صا�صيني 

يت�صمن الكثري من الآفاق الواعدة يف جمايل الت�صخي�ض والعالج.
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اقراأ املزيد من النقا�ض حول هذا املو�صوع على الرابط

http://health.howstuffworks.com/biomechatronics.htm                           
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علي الرتكي-الريا�س
يفخر الدكتور وليد الكيايل بتعريف مدير جامعة امللك �صعود، عندما 
فهو  اململكة،  الدواء« يف  »اأبو  باأنه  ال�صريفني،  قدمه خلادم احلرمني 
يرى اأن ال�صناعة هي م�صتقبل البلد واأن تطويرها يجب اأن يتم خطوة 
خطوة، ويعتقد اأن جناح الهند يف هذه التجربة ي�صكل اأمنوذجًا يجب 
احتذاوؤه. ورغم خ�صارته راأ�صمال م�صنع الريا�ض فارما ثالث مرات، 
راأى  الذي  بالنجاح  مقتنع  لأنه  فيه،  الأموال  �صخ  يعاود  كان  اأنه  اإل 
بوادره من خالل توقيع عقود مع �صركات عاملية لت�صنيع الدوية حمليًا 
مع �صركات جان�صن واأبوت ومريك ونورجني، ويوؤكد ان اململكة �صتغطي 

60% من احتياجاتها الدوائية خالل �صت �صنوات من الآن.

فيها  احتفى  بهيجة  ليلة  خالل  احلديث  من  دار  ما  بع�ض  ذلك  كان 

جتمع�صيادلة القطاع اخلا�ض بالدكتور الكيايل يف ح�صور جنله »خالد« 
ونخبة من قيادات �صركة احلياة الطبية وم�صنع الريا�ض فارما. وقد 
1430/3/5هـ  املوافق  الإثنني  يوم  م�صاء  عقد  الذي  اللقاء  ت�صمن 
وديًا  حوارًا  الريا�ض  مبدينة  كراون  مدارمي  بفندق  )2009/3/2م( 
الدوائية  وال�صناعة  الأعمال  الذاتية وجتربته يف جمال  حول �صريته 
ون�صائحه التي يوجهها لل�صيادلة عمومًا، ول�صيادلة القطاع اخلا�ض 

بالتحديد.

اإنها  يقول  عامًا،  ع�صر  اأحد  ال�صحة  وزراة  الكيايل يف  الدكتور  عمل 
ال�صنوات  هذه  كل  بعد  واأنه  الأعمال،  جمال  يف  جناحه  جذور  ت�صكل 
لديكم«.  موظف  »اأنا  ال�صحة:  لوزير  قال  اخلا�ض  القطاع  يف 
ومن املبادئ التي ي�صدد عليها الكيايل �صرورة اعتزاز ال�صيديل 
مبهنته، وحتليه بالعزمية وال�صرب والتعلم املتوا�صل، فهو اإىل اليوم 
بـ17  يقوم  �صركته  تاأ�صي�ض  عند  وكان  ال�صنة،  يف  يومًا   365 يعمل 
كلمة  كانت  فقد  اهتمامه،  لفت  ما  اأكرث  اأما  واحد.  اآن  وظيفة يف 
الأمري خالد الفي�صل الذي اأكد اأننا، نحن ال�صعوديني، يجب نطمح 

اأن نكون يف عداد العامل الأول 

ل�صركة  العلمي  املكتب  مدير  الدمخ  عبداهلل  ال�صيديل  اأكد  وقد 
هذا  اأن  اخلا�ض  القطاع  �صيادلة  جتمع  ومن�صق  �صريونو  مريك 
لنقل  اململكة  يف  املهنة  اأعالم  ا�صت�صافة  على  حري�ض  التجمع 
جتاربهم اإىل اجليل اجلديد، واأنه خالل ال�صنوات الت�صع املا�صية 
ا�صت�صاف العديد من ال�صخ�صيات الهامة، واأقام عددًا من الربامج 
يف  العاملني  ال�صيادلة  ت�صمل  التي  الفئة  بهذه  اخلا�صة  والفعاليات 

جمالت املبيعات والت�صويق والت�صريعات الدوائية.

مناسبات
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ات�صلت بي اإحدى الزميالت يف ا�صت�صارة اأخوية حول م�صتقبلها 
الوظيفي. كانت تقف يف مفرتق طرق وكانت تنوي اأن تختار على 
م�ص�ض اأحد العرو�ض الوظيفية التي تلقتها. كان النقا�ض يدور 
اإن  الزميلة كانت تقول  اأن  اإل  لل�صيادلة،  الوظيفي  التنوع  حول 
اإن  لها  فقلت  الن�صاء،  �صقائقهم  دون  فقط  للرجال  متاح  هذا 
هذا كالم غري �صحيح، فالرجل واملراأة كالهما له قلب وعقل، 
التفاق هو  ناجت هذا  فاإن  والعقل(  القلب  )اأي  يتفقان  وعندما 
ال�صلوك الذي يحقق ل�صاحبه اأهدافه بكل ي�صر و�صهولة. واأكدت 
معطيات  على  بناًء  التفاق  هذا  اإبرام  يف  ينجح  من  اأن  لها 
�صحيحة تنطلق من معتقداته وميوله وطموحاته، فاإنه �صيحقق 
اإجنازات �صخمة تكون له راأ�ض مال ل ميكن خ�صارته اإّل يف حالة 

واحدة، وهي اأن يخ�صر قلبه وعقله.

الذي  املكان  حول  ال�صيدلنية  لزميلتي  مل�صورتي  بالن�صبة  اأما 
نظري،  وجهة  من  اأ�صا�صني  على  ترتكز  فكانت  للعمل،  تختاره 
ثانيًا.  خالله  من  التعلم  واإمكانية  اأوًل  بالعمل  ال�صتمتاع  وهما 
لأنه اإذا ا�صتمتع الإن�صان بعمله فاإنه �صي�صعر بال�صعادة ولو كان 
يف قمة الإنهاك والتعب، وهذا يجعله قويًا متما�صكًا اإىل اأن ي�صل 
اإىل هدفه. اأما اإمكانية التعلم من خالل العمل فهو موؤ�صر هام 
يتطلب من كل منا اأن يغري اعتقاده اإىل اأن الهدف من الوظيفة 
هو تعلم �صيء جديد ولي�ض جمرد ك�صب املال. ومع الو�صول اإىل 
واملادية  املعرفية  الغايات  كل  اهلل  باإذن  �صتتحقق  فاإنها  العلم 
�صبورًا  يجعلك  وهذا  اأحلى(  ول  راتب....  ويندفعلك  )تتعلم 
تلهث خلف املعرفة، وتخدم كل من يقدم لك املعلومة، وتتحمل 
للحديث  و  الكربى.  لتكت�صف ذاتك متهيدًا لالنطالقة  الإ�صاءة 

بقية. 

�شعيد الدو�شري
مدير عام مركز داوين الطبي - اأبها

الكول�صرتول من اأكرث املواد التي اأ�صيء فهمها يف القرن الع�صرين. 
من  جمموعة  يكون  اأن  يعدو  ل  اأنه  النا�ض  اأكرث  يعتقد  حني  ففي 
الأ�صرار، فاإنهم ل يدركون بع�ض احلقائق الثابتة مثل اأن للكول�صرتول 
ف�صاًل  الذاكرة،  تطور  ويف  اجل�صم،  مهمًا يف متا�صك خاليا  دورًا 
عن دوره كم�صاد لالأك�صدة، وكونه املادة الأولية ل�صناعة فيتامني 
التي   )Steroid hormones( املن�صطة  والهرمونات  )د( 
الدم،  يف  ال�صكر  تنظم  التي   )glucocorticerids( ت�صمل 
اإ�صافة  الدم،  �صغط  تنظم  التي   )mineralocorticoids(و
)الت�صتو�صتريون،  اجلن�صية  الهرمونات  �صناعة  يف  اأهميته  اإىل 
يف  املهمة  ال�صفراء  والأمالح  والإ�صرتوجني(  الربوج�صتريون، 

عملية اله�صم.

الكول�صرتول موجود يف جميع خاليا  اإن  على م�صتوى اخللية جند 
اأج�صامنا، ففي الغ�صاء اخللوي يلعب دورًا مهمًا يف حماية اخللية 
داخلها  املهمة  الربوتينات  واإبقاء  بها  ال�صارة  اجلزيئات  من 
يف  داخل  اأنه  كما  اأخرى،  اإىل  خلية  من  الإ�صارات  نقل  وت�صهيل 
تركيب بع�ض الأجزاء الداخلية للخلية مثل امليتوكوندريا التي تعترب 

بيت الطاقة.

ومن اأهم الأعمال التي يقوم بها الكول�صرتول يف اجل�صم دوره يف 

من   %2 �صوى  ي�صكل  ل  اأنه  رغم  الدماغ  اأن  اإذ  الع�صبي،  اجلهاز 
وزن اجل�صم فاإن 25% من كول�صرتول اجل�صم يوجد فيه، وله دور 
يف امل�صاعدة على النوم ف�صاًل عن دخوله يف تركيب مادة املايلني 
)Myelin( التي تغطي الأع�صاب لت�صاعدها على نقل ال�صيالت 
الع�صبية )Electrical impulses( ملناطق اجل�صم املختلفة 
مثل: احلركة – الإح�صا�ض – التفكري – التعلم – التذكر وغريها 
اأن  اكت�صف  2001م  �صنة  يف  و  اإن�صان.  لكل  الهامة  العمليات  من 
الو�صالت  تكوين  يف  امل�صاعدة  العوامل  اأهم  من  الكول�صرتول 

الع�صبية )Synapses( التي تعترب قاعدة التعلم والذاكرة.

علي عبداهلل ال�شمراين
طالب بكلية ال�شيدلة –جامعة امللك �شعود

مقاالت



48

لعالج  دواء  اأنه  على  الأ�صربين  يعرفون  واملثقفنيُ  اجلمهور  عامة 
الكثري  على  يخفى  قد  بينما  ...اإلخ.  احلرارة  وخف�ض  ال�صداع 
الغذائية املنتجات  اأي�صًا:  اأدوية  هي  التالية  الأ�صناف  باأن  منهم 
 ،Cosmetics التجميل  م�صتح�صرات   ،  Food products
 ،Herbal therapies الطبية  والأع�صاب  واملك�صرات  البهارات 
املواد  واجل�صم،  بالب�صرة  والعناية  الر�صاقة  م�صتح�صرات 
 Food supplements/ امللحقة/التعوي�صية  الغذائية 
والأمالح،  واملعادن  كالفيتامينات   Diet supplements
النظافة  مواد   ،Home Remedies املنزيل  التداوي/العالج 
Detergents، وقد حتتو ي هذه الأ�صناف على العديد من املواد 
 ) Caffeine الفعالة )اأدوية( . فمثاًل  ال�صاي/القهوة ) الكافيني
oat- ال�صوفان  ووجبات    Capsaicin( الكاب�صي�صني   ( والفلفل 
 Aromaticواملاء العطري للزهور كالزعرت والورد والزهرmeal
 : Thyme water, Rose water، Eau de fleur
water لها تطبيقات عالجية ولكنها ت�صنف من �صمن املنتجات 

الغذائية من قبل عامة اجلمهور واملثقفني واجلهات الر�صمية.

واإىل يومنا هذا مل يتم تعريف الدواء تعريفًا دقيقًا وحمددًا باإحكام 
) �صديد العناية بالتفا�صيل( حر�صًا على الدقة وعلى عدم الوقوع يف 
اخلطاأ، اإل اأن املراجع والد�صاتري جُتمع على تعريف الدواء ب�صكل عام 
على اأنه: اأي مادة كيميائية لها القدرة على تعديل/تغيري الوظائف 
اجل�صدية/احليوية الطبيعية للكائن احلي )اإن�صان/حيوان/ نبات( 
يعرف  فيماُ  احلي.  الكائن  ج�صد  داخل  ودخولها  امت�صا�صها  حال 
ت�صتعمل/  كيميائية  مادة  اأي  باأنه:  الدواء  علماء  قبل  من  الدواء 
ت�صخي�ض  يف  اأو  الأمرا�ض،  من  ال�صفاء  العالج/  يف  ت�صتخدم: 
الأمرا�ض)العلة/ الداء( التي ت�صيب الكائن احلي، اأو التي تفيد يف 
تعزيز  يف  تفيد  التي  اأو  منها،  والوقاية  املر�ض  وحدة  وطاأة  تخفيف 
التعاريف  من  ونالحظ  احلي.  للكائن  والنف�صية  البدنية  ال�صحة 
يف  تدخل  التي  املواد/الأ�صناف  لدائرة  تو�صيعًا  هناك  اأن  ال�صابقة 

جمال التعريف الدوائي ملفهوم الدواء يف التداوي/العالج. 

اأما بع�ض الدول فتميل اإىل تعريف الدواء بالقانون، ومن ذلك تعريف 

عبدالغفور الرتك�شتاين
ق�شم الكيمياء ال�شيدلية - كلية 

اأو مواد معدة ال�شيدلة بجامعة امللك �شعود اأي مادة  باأنه:  للدواء  الدواء والغذاء الأمريكية  هيئة 
 Cure اأو ال�صفاء  Diagnosis لال�صتخدام بغر�ض: الت�صخي�ض
 Treatment  اأو املعاجلة Mitigation اأو تخفيف / ت�صكني الأمل
�صواء   Prevention of disease الأمرا�ض  من  الوقاية  اأو 
الأغذية(  غري  )من  املواد  تلك  وت�صمل  احليوان،  اأو  الإن�صان  يف 
لالإن�صان  اجل�صدية/احليوية  الوظائف  يف  اأو  بنية  يف  للتاأثري  املعدة 
الأدوية  الأمريكية  والغذاء  الدواء  هيئة  تعرف  كماُ  احليوان.  اأو 
املخدرة وتلك اخلا�صعة للرقابة على نحو منف�صل وت�صتثني من ذلك 
بو�صوح الدخانTobaco  وال�صاي/ والقهوة وامل�صروبات الكحولية 
فعاًل  الدواء  يكون  اأن  وت�صرتط    ،Alcoholic beverages
واآمنًا Safe and effective  اأي له القدرة على التاأثري و�صالح 

لال�صتخدام )غري منطو على خماطر(.

ويفهم من ال�صياق والتعاريف ال�صابقة للدواء اأن هناك خطًا فا�صاًل 
بني الأدوية امل�صتخدمة يف ال�صحة والأدوية التي اأ�صيء ا�صتخدامها 
لال�صتخدام،  و�صالح  اأو جيد  دواء طيب  هناك  اأن  اأي  اآخر،  مبعنى 
واآخر رديء اأو �صيء وغري�صالح لال�صتخدام. وهنا يتبادر �صوؤال يف 
الذهن هل هناك حقيقًة دواء نافع واآخر �صار؟ فاإذا كان الدواء اآمنًا 
فالبد اأن تنطبق عليه املعايري التالية: اأن ينجزاملهمة ويلبي احلاجة/
الغر�ض الذي ا�صتخدم من اأجله، واأن يكون خاليًا متامًا من الأ�صرار 
واأن   ،)%100( متامًا  اآمنًا/نافعًا  اأي  والنف�صية  اجل�صدية/احليوية 
يكون �صهل الأخذ/ التعاطي/التناول. وحقيقة الأمر اأنه ل يوجد حتى 
يومنا هذا )1430هـ،2009م ( وعلى م�صتوى العامل دواء متطابق مع 

ال�صروط واملعايري اأعاله.

اإن جميع الأدوية وبدون ا�صتثناء لها خا�صية النفع وال�صرر باإذن اهلل، 
والعك�ض �صحيح، ويجب  واأمانًا من غريها  نفعًا  اأكرث  بع�صها  اأن  اإل 
على املري�ض اأن يعلم اأن الدواء �صبب نافع واأن ال�صايف هو اهلل. وكل 
دواء يتميز وينفرد عن غريه بخوا�ض معينه خا�صة به، فبالتايل كيف 
لنا اأن نعرف الدواء؟ اإذا كان تعريف الدواء )كما�صبق اأعاله( فاإن 
مثل هذا التعريف يغطي جميع الأدوية التي ناق�صناها �صابقًا، بل اإن 
دائرة نطاق التعريف ميتد يتو�صع / لي�صمل مواد اأخرى، لأن العديد 
اإحداث  القدرة على  لها  يوم  نتناولها كل  التي  الكيميائية  املواد  من 

تاأثري حيوي فينا.

مقاالت



49

خالل �صهر يوليو 2008م كنت يف زيارة عمل اإىل مملكة اأ�صبانيا، وكان 
  Toeldo توليدو  مدينة  �صواحي  يف  يقع  اأزوره  الذي  الأدوية  م�صنع 
)اأو طليطلة كما كان يطلق عليها اإبان ع�صر احل�صارة الإ�صالمية(. ويف 
اآخر يوم من برنامج عملنا، قمت مبعية اأحد ال�صيادلة الأ�صبان بجولة 
راجلة يف املدينة القدمية، حيث اطلعت عن قرب على بقايا العهد الزاهر 
طراز  يف  ا  خ�صو�صً وباقية،  �صاخمة  �صواهده  تزال  ل  الذي  لأجدادنا 
العمارة املحلية وبدائع النقو�ض التي تزين جدران الكنائ�ض )التي كانت 

م�صاجد يف ما م�صى(. 

يف كاتردائية توليدو الرئي�صية �صاهدت خمطوطة كتاب �صيدلين �صبق 
اأن قراأت عنه منذ �صنوات طويلة، ومل اأكن اأتوقع اأن اأراها اأمامي يف يوم 
ل  التي  الكن�صية  مقتنيات هذه  كانت �صمن  املخطوطة  الأيام. هذه  من 
يرتادها اأحد للعبادة بل لل�صياحة. والكتاب هو » الكتاب امل�صتعيني« ملوؤلفه  
بالد  يف  جديًدا  فتحًا  حينه  يف  اعترب  الذي  بكالر�ض،  ابن  ال�صيدلين 
�صكل جداول  املرتبة على  الكتب  بواكري  الكتاب من  كان هذا  الأندل�ض. 
العربي  امل�صرق  يف  ا�صتعملت  اأن  �صبق  الطريقة  هذه  اإن  حيث  مقارنة، 
 « كتابة  وابن جزلة  يف   « البدان  » تقومي  كتابه  ابن بطالن  يف  ) مثل 
تقومي ال�صحة »(  . ومل ي�صلنا من موؤلفات ابن بكالر�ض اإل هذا الكتاب 
الذي جمع كل ما كتبه ال�صابقون عن الأدوية املفردة مع ترتيبها وعر�صها 

ب�صيغة وا�صحة ومفهومة.

من هو ابن بكالر�س
هو يو�صف اأو يون�ض )وهو الأرجح( بن اإ�صحاق بن بكالر�ض )ب�صم الباء(، 
من اأ�صهر علماء الأندل�ض يف �صناعتي ال�صيدلة والطب. وتختلف الآراء 
يف اأ�صل ا�صمه الذي يرى الدكتور الأ�صباين اأمادور غار�صيا اأنه خمت�صر 
اأ�صماء  من  هو   « »كالر�ض  لأن  لقب،  اأو  عائلي  ا�صم  وهو  كالر�ض«  اأبو   «
الأ�صبان امل�صهورة حتى اليوم. واملعلومات املتوفرة عنه قليلة جدًا، حيث 

عبدالرحمن بن �شلطان ال�شلطان
الهيئة العامة للغذاء و الدواء

ذكر حاجي خليفة يف كتابه »ك�صف الظنون«  كتابه »امل�صتعيني يف الطب« 
اأ�صيبعة يف »كتاب عيون الأنباء يف طبقات الأطباء«   اأبي  اأما ابن  فقط، 
اأكابر علماء الأندل�ض يف �صناعة الطب، وله خربة  فقد قال عنه: » من 
ولبن  هود.  بني  الطب  ب�صناعة  وخدم  املفردة،  بالأدوية  بالغ  واعتناء 
الأدوية املفردة« و�صعه جمدول  الكتب كتاب »املجدولة يف  بكالر�ض من 
واألفه مبدينة املرية للم�صتعني باهلل اأبي جعفر بن املوؤمتن باهلل بن هود« 
ر�صالة   « بعنوان  اآخر  كتابا  األف  ابن بكالر�ض  اأن  املوؤرخني  اأحد  . وذكر 

التبيني والرتتيب« ل يزال مفقودًا ول توجد منه اأي ن�صخة.

عنوان الكتاب
العنوان ين�صب اإىل الأمري امل�صتعني باهلل اأبي جعفر اأحمد بن املوؤمتن باهلل 
بن هود ) املتويف �صنة 503 هـ/1110م( امللك الرابع من ملوك بني هود، 
يف  �صرق�صطة  مدينة  قاعدتها  الطوائف،  دول  اأ�صهر  من  دولتهم  وكانت 

�صمال الندل�ض، وقد دام حكمها من �صنة 410 اإىل �صنة 536 هـ .

و�شف الكتاب
رتب املوؤلف الأغذية وتكلم فيها عن القوى الأربع: ) اجلاذبة واحلا�صرة 
ن�صخ  اأما  املختلفة.  البدن  باأع�صاء  واأفعالها  والدافعة(،  والها�صمة 
اإل  منها  وليعرف  قليلة  فهي  الآن  املوجودة  املخطوطة   « »امل�صتعيني 
ثالث يف املكتبات الأوروبية )مدريد باأ�صبانيا، ونابويل باإيطاليا، وليدن 

بهولندا( ون�صخة اأخرى يف اخلزانة العامة يف الرباط.

واملخطوطة رقم 5009 املحفوظة يف املكتبة الوطنية يف مدريد )اأ�صبانيا(، 
اأو  ع�صر  الثاين  القرن  يف  طليطلة  مدينة  يف  مكتوبة  قدمية  ن�صخة  هي 
الأ�صبانية  باللغات  املكتوبة  باملالحظات  مليئة  وهوام�صها  ع�صر،  الثالث 

والعربية والعربية، وتتكون من 140 �صفحة مكتوبة بخط مغربي جميل.

رحالت صيدلي
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تبويب مميز
يتاألف �لكتاب من جزيئن: �أولها مقدمة طويلة حول نظريات جالينو�س، 
وحيو�نية  نباتية  طبية  مادة   700 من  �أكرث  على  حتتوى  قائمة  و�لآخر 
�ستة  على  يحتوى  جدوًل  �سفحة  كل  يف  جند  �ملقدمة  وبعد  وجمادية. 
�أدوية مفردة. و�لن�س �لعربي ينق�سم �إىل خم�سة �أعمدة وهي: 1/ �أ�سماء 
�لأدوية �ملفردة . 2/ �لطباع و�لدرج . 3/تف�سريها يف �ختالف �للغات . 

4/�لأبد�ل منها . 5/منافعها وخو��سها ووجوه ��ستعمالها. 

ميزة الكتاب: تعدد اللغات
�لعمود �لثالث �خلا�س بتف�سري �أ�سماء �لأدوية يعترب �أهم ما يف �لكتاب ، 
حيث �إن �ملوؤلف يقدم �أ�سماء �لأدوية �ملفردة يف كل من �للغات �ل�سريانية 
�لعامية،  و�لأعجمية  �لرومية  و�لأعجمية  و�لعربية  و�ليونانية  و�لفر�سية 
ومييز �ملوؤلف �أحيانًا بني �أعجمية �سرق�سطة و�أعجمية �لأندل�س �لتى كانت 
يف  �ملوجودة  �ملو�د  عدد  ويبلغ  �لأيربية.  �جلزيرة  جنوب  يف  �لعامة  لغة 
خمطوطة مدريد )طليطلة( 666 مادة ، مبعدل �ست �أو خم�س �أو �أحيانًا 

�أربع مو�د يف كل �سفحة.

يقول:  حيث  �ملجدول،  ترتيبه  بخ�سو�س  �ملوؤلف  �سرح  هو  �لأجمل  لكن 
)و�سلكت فيه طريقة �ملتقدمني على عادة �ملتفل�سفني، وذلك �أنهم ذكرو� 
�أن �لتاأليف ل يتم حتى يت�سمن ثالث خ�سال �إحد�ها: جمع ما �فرتق، 
و�لثانية: �خت�سار مطول، و�لثالثة: �إي�ساح م�سكل. وكتابي هذ� قد جمع 
هذه �خل�سال �لثالث، وذلك �أين مل �أر قط كتابًا ملن تقدم قبلي من كتب 
�لأدوية �ملفردة جمع ما جمعته يف هذ� �لكتاب لأين جعلت �ملفرد وطبعه، 
ويف �أي هو يف �حلر�رة و�لربودة و�لرطوبة و�ليبو�سة، ثم جمعت ما له من 
�لأ�سماء �ل�ساذة وغري �ل�ساذة على ح�سب �لأل�سنة منها �سريالية ومنها 
فار�سية ومنها يونانية ومنها عربية ومنها �أعجمية رومية ومنها �أعجميه 
عامية(. وترتكز �أهمية »�لكتاب �مل�ستعيني » يف ركنني �أ�سا�سني : �أولهما 
معلومات  يقدم  كونه  �لكتاب  �أهمية  تربز  . حيث  �للغوي  و�لآخر  �لعلمي 
�أي  من  �أكرث  �لأجنبية  �للغات  بع�س  يف  �ملفردة  �لأدوية  من  �لعديد  عن 

كتاب عربي �آخر.

املقدمة و اأفكار جالينو�س
باأفكار جالينو�س، يتناول �ملوؤلف بالتف�سيل  يف �ملقدمة �لطويلة �مل�سبعة 

�لفروقات بني �لأدوية و�لقول فيها، حيث ق�سمها �إىل �أربعة �أجز�ء:
�لتي  �لوجوه  )�إن  فيها:  قال  �لتي  �ملفردة،  �لأدوية  تعرف  �لقول يف   -  1
�أحدها   ، �لدرج ثالثة  ��ستنبطو�  �لأدوية ومنها  �لأو�ئل قوى  عرف منها 
�ملعتدل(.  �لبدن  باإير�دها على  و�لثالث   ، برو�ئحها  و�لثاين   ، بطعومها 
لأدوية  �أمثلة  يذكر  و�أخري�  �لأدوية،  �مت�سا�س  �ملوؤلف  يدر�س  ذلك  بعد 
يذكر:  �مل�سخنة  �لأدوية  ومن  �لأربع.  �لدرجات  يف  ومربدة  م�سخنة 
�ملربدة:  �لأدوية  من  يذكر  بينما  و�ل�سنا،  و�لأترج  �مللك  و�إكليل  �لبابوجن 

�لبلوط و�لورد و�ل�سعري و�لهندباء ونحو هذه .
2- �لقول يف معرفة طبائع �ملركبات وكيف ينبغى �أن تركب وماينبغى ملن 

�أر�د تركيبها �أن يقدم و�حلاجة �إىل تركيبها » . يف هذ� �جلزء يعرف �بن 
بكالر�س » �لعتد�ل » وهو تكافوؤ �لأجز�ء و��ستو�وؤها ، كما يقدم تعريف 
و�أل  �لعتد�ل  يف  وثباتها  �لأخالط  و��ستو�ء  �لطباع  كتكافوؤ   « �ل�سحة   «

ينق�س �لإن�سان من �أموره �ملعتادة طبيعية �أو غري طبيعية !. 
تعدي  �إل  �عتقاده  ح�سب  يكون  ل  �لذي   « �ملر�س   « يعرف   ، ذلك  بعد 
وهي   ( �لعنا�سر  �أحد  ت�سلط  ب�سبب  �لعتد�ل  عن  وخروجها  �لأخالط 
�حلر و�لربد و�ليبو�سة و�لرطوبة ( على بقية �لعنا�سر �لخرى. ثم يقدم 
تعرف  كيفية  ثم   ، تركيبها  قو�عد  ثم   . �ملركبة  �لأدوية  �عتد�ل  تعريف 
وبعد  �لطباع،  �ملختلفة  �ملفردة  �لأدوية  بع�س  من  مركب  دو�ء  درجة 
تف�سيل طويل يعطي تعليمات لتعديل �ملفعول �ل�سار �ل�سار لبع�س �لأدوية 

�أو لإ�سالح  طعمها �لكريه �أو ملنع �لقئ �أو لإطالة �أفعالها �أو تاأخريها .
3- �لقول يف قوى �لأدوية �مل�سهلة على ر�أي جالينو�س، يذكر �أبن بكالر�س  
 ، �أثرها  �أو  �لأدوية  بع�س  خو��س  بو��سطة  �ملختلفة  �لأخالط  كيفية 
�جلاذبة   : �لأربع  بالقوى  وعالقتها  �جل�سم  يف  �لأخالط  ��ستحالة  ثم 
و�حلا�سرة و�لها�سمة و�لد�فعة  ، ثم يذكر م�ساألة ف�سد �لدم و�أخطارها 
�لعمل  وتاأثري  �لف�سول  ح�سب  وقو�عده  �مل�سهالت  �إعطاء  كيفية  ثم   ،
و�لنوم  بالطعام  ذلك  وعالقة  لإعطائها  �ملنا�سب  و�لوقت  فيه  و�حلركة 

.. �إلخ. 
4- �لقول يف �لعلة �لتى دعت �لأو�ئل �إىل �بد�ل �لعقاقري وكيف بلغو �ىل 
�لطبائع وخو��س �جلو�هر  �لفرق بني  فيها  �ملوؤلف  يتناول  معرفة ذلك، 
ح�سب  �لأدوية  ي�سنف  ذلك  بعد   . �لإبد�ل  قو�عد  وي�سع   ، ما  دو�ء  يف 
�أفعالها :�أدوية جاذبة مثل : �حللتيت. �أدوية قاب�سة مثل : �لزيتون �لربي 
و�لكمرثى و�لكرف�س و�ل�سرب و�خل�سخا�س و�لزعفر�ن و�لتمر ومخ �لبي�س 
 : �أدوية تنق�س زيادة �للحم مثل  : �لزرنيخ.  �أدوية معفنة مثل   . �مل�سوي 
�ملحروق  �لنحا�س  مثل:  وتختم �جلر�حات  تدمل  �أدوية   . �أ�سل �حلنظل 
�ملحرق.  و�لر�سا�س  �لر�سا�س  وخبث  �لياب�سة  �لرمان  وق�سور  �ملغ�سول 

وغريها.

اأدوية غريبة!
و  �ل�ستخد�م،  غريبة  �لأدوية  من  عددً�  �حتو�وؤه  �لكتاب  طر�ئف  من 
و�لزوفا  و�لكرنب  �ملر  �ل�سعر مثل:  ت�سود  �أدوية  �ملوؤلف منها:  يذكر  �لتي 
�لرطبة .و�أدوية منبته ل�سعر �حلاجبني وم�سودة له مثل: �ل�سمغ و�لعف�س 
و�ل�سماق وورق �لكرم و�لتوت وورق �لتني وحلاء �سجرة �لبلوط ونحو هذه. 
و�أدوية حممرة لل�سعر مثل: �لزرنيخ )�لأرنب �لبحري �إذ� جفف و�سحق 
بالكتاب-  ذكر  ما  �أغرب  -وهذ�  ماتنتج  �أول  �لكلبة  ولنب  به!(  وت�سمد 

وق�سور �لقالء و�لقطر�ن و�لزيت �لعتيق و�سمغ �لكرم.

وبعد...
�أغو�ر  ل�سرب  �ل�سيدلنيات  و  لل�سيادلة  �سادقة  دعوة  �إنها  وبعد... 
و �لدرر،  خمطوطات ح�سارتنا �لعظيمة، فهي بال�سك مليئة باجلو�هر 
ويل  و�هلل  جازمة.  �إر�دة  و  عالية  همة  �إىل  يحتاج  ��ستخر�جها  لكن 

�لتوفيق.

رحالت صيدلي
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تبداأ حياتك املهنية عمومًا واأنت كلك حما�ض ون�صاط، مت�صك الو�صفة بايدينك وانت متلهف انك ت�صرفها، 
وتعطي ن�صائحك الذهبية للمري�ض،

لكن،، 

تبدا تفقد حما�صك،،
مع زحمة احلياة،، 

و�صغط ال�صغل،، 
وزيادة اأعداد الو�صفات،، 

وهذا اللي مت�صايق لأنه جال�ض ي�صتنى من زمان،، 
ومن هنا واحد ينتظر دوره،،  

وهناك واحد يناديلك باأعلى �صوته يــــــــــــــا معلم؟؟؟؟؟

يا معلم!!! 

تتلفت بعيونك يف املكان اللي انت فيه، لأنك ولوهلة، ت�صك، انت وين بال�صبط،، 
ماذا لو كنت مكاين يــــــا معلم؟؟؟!!!

اإ�شراف : مها العجمي

ل �صك اأنها متر بنا العديد من املواقف والأحداث، وت�صنع لنا ق�ص�صًا وترتك ذكريات.. ت�صكن دواخلنا وحتلو لنا حكايتها كلما 
دارت عجلة املا�صي وطاب ال�صمر... 

اإل اأنها يف وقتها كانت حمفزة لالإبداع رمبا، اأو مثرية للتعجب، اأو داعية للغ�صب. اأنا قد ت�صرفت من واقع ذلك املوقف وتلقيت 
ال�صدمة الأوىل، ولكن ماذا عنك؟ لو حطت بك الأيام  يف موقف من تلك املواقف ... وطرح عليك هذا ال�صوؤال... ماذا لو كنت 

مكاين؟؟!! 
ما الذي كنت �صتفعله؟؟ 

وكيف �صتت�صرف؟؟!!
هذه زاوية ملواقف يواجهها ال�صيادلة وال�صيدلنيات ... نتعرف على كيفية ت�صرفهم ... وننتظر من اأعزائنا القراء ما تخط 

اأناملهم حروفه... وحتكي خيالتهم حكاياته...
وللردود املتميزة... جوائز قيمة...








